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Nederland had in lndië te maken met een bevolking die merendeels islamitisch was. Door het opko-

mend panislamisme in de 19de eeuw begonnen Nederlandse bestuurders dit als een mogelijke bedrei-

ging te zien. Hoe moesten zij omgaan met een religie die een inspiratie zou kunnen vormen voor het

verwerpen van het koloniaal gezag? De Leidse arabist en islamoloog Snouck Hurgronje werd door de

regering om advies gevraagd.

De sultan van Djokjakarta

brengt een bezoek aan

de Nederlandse resident.

Aquarel  (detai l )  van R.B.

Djajeng Soedjirdja, t9o4.
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h " Portugezen, die als eerste Europeanen in

V Zuidoost-fuië aankwamen, troffen er een

overwegend islamitisch gebied aan. De islam

had zich hier nog maar pas tevoren gevestigd. In

slechts enkele gebieden, zoals Atjeh en de noord-

kust van Midden-Java, had het een eeuwenoude

geschiedenis. De Franse arabist Guillaume Postel

schreef in r 538 in de inleiding van zijn Arabi-

sche grammatica dat het Arabisch werkelijk een

wereldtaal was. Had immers Magalháes bij zijn

rondvaart om de aarde, een kleine twintig jaar

eerder, westwaarts varende van Zuid-Amerika

niet al in de Molukken het gebruik van deze taal

aangetroffen? Bij moslims, dus.

De Portugezen, en later de Hollanders en de

Engelsen, waren echter niet naar Zuidoost-Azië

gekomen om de islam te bestuderen. Hadden de

Portugezen nog wel de ambitie om de bewoners

van dit deel van de wereld voor te bereiden op

het koninkrijk der hemelen, de Hollanders had-

den dat al veel minder. Hun ging het primair

om handel. Dat in de loop van de tijd ook een

klein Iegertje ruziënde calvinistische dominees in

het kielzog van de handelaars en zeelieden mee

was gekomen en dat zij de basis van de zending

in de Oost hadden gelegd deed daar weinig aan

af. Zending en missie hebben, veel later, wel

enig succes gehad in Indonesië, maar dan onder
'heidenen' zoals de Bataks en wiiwel nooit onder

mosl ims.

Verdeel-en-heers

Wie tegenwoordig rondreist door Indonesië,

wordt soms besprongen door de gedachte hoe

het toch mogelijk is geweest dat een zo enorm,

haast eindeloos land met zulke trotse bewoners

door een zo kleine groep Nederlanders werd



bestuurd. Het antwoord is min of meer bekend:
een slimme verdeel-en-heerspolitiek tussen de
verschillende bevolkingsgroepen, een afirvisseling
tussen oorlog en wede, en het zoeken en vinden
van collaboratie bii de lokale elites. Deze colla-
boratie werd aangevuld door scherpe controle en
zonodig repressie, en als het moest door oorlog,
zij het dat dit uiterste middel erg kostbaar was.
Goud is alt i jd goedkoper dan lood.
De schokkendste momenten in de rgde-eeuwse
geschiedenis van de archipel kent men nog uit de
schoolboekjes: de.)ava-oorlog (r 825-r 83o), de
moorddadige Paderi-oorlogen op Zuid- en Mid-
den-Sumatra (r Bo3-r 83r ), en natuurli jk vanaf
t873 de Atjeh-oorlog, die ook na het bestand
van 19o3 in zekere zin gewoon is voortgezet en
pas in zoo5 is beëindigd door een bestand tus-
sen het centrale gezag in Jakarta en de Atjehse

bevrijdingsbeweging gam, al moet nog blijken
hoe duurzaam die vrede is. Deze oorlogen, en
nog een groot aantal kleinere militaire acties,
waren geen conflicten tussen islam en christen-
dom, maar hadden wel bilna steeds islamitische

elementen in zich.

Verdeel en heers waren de middelen geweest om
de kolonie eerst tot een eenheid en een rede-
lijk succesvol wingewest te maken, en daarna,
vanwege voortschrijdend ethisch inzicht, tot

een gebied dat door morele opvoeding van
de inheemsen tot een gelijkwaardig en geas-

socieerd deel van een Nederlands gemenebest
moest worden. Wat zo'n gemenebest nu precies
inhield, kon vóór de Japanse bezetting in tg4z
vrijwel niemand vertellen, en vanaf dat jaar was
het niet meer relevant. De volledige onafhanke-
lijkheid van Indonesië die een paar jaar later, zo
men wil al op t7 augustus 1945 en anders op z7
december 1949, een feit werd, was toen nog ver
voorbij de grenzen van de verbeelding van wijwel
alle Nederlanders, en trouwens ook van veel
Indonesiërs.

De meest veelomvattende en complexe kracht

waarmee de koloniale heersers rekening hadden
te houden onder de inheemse bevolking en de in
I ndië woonachti ge Arabieren, was aanvankelijk
de islam. Later kwam daar een groeiend natio-
naal bewustzijn bij. Hoe de ontstaansgeschiede-
nis van de islam in Zuidoost-fuië precies geweest

moge zijn (tegelijkertijd of achtereenvolgens Chi-
nese moslims, islamitische kooplieden uit Gu-
jarat en Arabieren uit de Hadramaut), de islam
was een gegeven. Het werd gezien als een simpel
geloof ( 'Er is geen god dan God en Mohammed
is zijn profeet'), dat ruimte liet aan de bestaande

lokale mystieke tradities en magische praktijken.

Later, in de ideologische strijd tegen de christe-
IiÍke overheersers, schonk het de overheersten

een besef van superioriteit dat voortkwam uit de
zekerheid dat de islam de meest verbeterde versie
was van de drie geopenbaarde monothei'stische
godsdiensten . Zij waren immers in het bezit van
de laatste update van Gods eigen Woord.

Panislamisme
De wetenschappelijke bestudering van de talen
en culturen van Indonesië kwam pas in de r 9de
eeuw echt op gang, lang nadat de rechten en
plichten van de voc waren overgenomen door
de Nederlandse staat. De directeuren van deze
handelsorganisatie hadden nooit graag gezien

dat kennis over de Oost verspreid werd. Zulke
informatie kon de Hollandse commerciële be-
langen alleen maar schaden. ln voc-kringen was
de woede dan ook groot toen Francois Valentijn
in acht dikke delen zijn nog steeds zeer leesbare

beschrijving van lndië publiceerde (t724-t726).

De Europese Verlichting van de r 8de eeuw had
een zekere appreciatie voor andere culturen
dan de Europese. Mede als gevolg hiervan was
in het begin van de rgde eeuw de bestude-
ring van land en volk van de archipel op gang
gekomen. Zoals vaak gingen ook hier praktische >

Een Indonesische pelgr im om-

streeks r9r6. Prentbriefkaart

uit de collectie van Leo Haks,

Amsterdam.
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overwegingen vooraf aan theoretische. H ol landse

ambtenaren, die nu niet meer dienaren van de

Compagnie waren, moesten in staat zijn om 'hun'

onderdanen goed te besturen. Kennis van taal en

gedachteleven van deze onderdanen was daarbij

onontbeerlijk. Verschillende instituten werden

voor het vermeerderen van deze kennis opgericht.

Het Bataviaasch Genootschap, opgerich t in t 7 7 B,

was het eerste wetenschappelijke, op Europese

leest geschoeide genootschap in fuië. Praktisch

onderwijs werd vanaf r 8r 8 gegeven in militaire en

civiele scholen in Semarang en Surakarta, de voor-

Iopers van de academische opleidingsinstituten die

vanaf r B4r in Delft en Leiden voor de opleiding

van Indische ambtenaren werden opgericht. Aan

de xun in Breda werd ook Maleis gedoceerd. De

islam was een belangrijk onderdeel van het cur-

riculum dat de aspirant-ambtenaren te doorlopen

hadden.

Dit werd ingegeven door het groeiende besef bij

de koloniale bestuurders dat men met de islam

te maken had met een internationale organisatie

die niet zomaar door strak bestuur of met vleien

en dreigen in toom kon worden gehouden. De

dynamiek van de islam moest zo mogelijk dienst-

baar gemaakt worden aan, of toch minstens niet

in conflict geraken met, het bestuur door de on-

gelovigen, Binnen het bestuursapparaat moesten

daarom heldere ideeën bestaan over het panisla-

misme en over de manieren waarop deze gevaar-

lijke doctrine het hoofd kon worden geboden. Het

panislamisme hield kort gezegd in dat de Turkse

sultan (en kalieO in lstanbul niet alleen heer en

meester van zijn eigen onderdanen was, maar ook

de harten en geesten bestierde van alle andere

moslims - alsof hii een soort islamitische paus
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was. Dit onislamitische idee was in de r Bde eeuw

opgekomen en had stevig wortel geschoten, zowel

in islamitische als in niet-islamitische kring, en de

Osmaans{urkse buitenlandse politiek maakte er

handig gebruik van. Ook al was het een doorzich-

tige Osmaanse propagandastunt, in de bestuur-

spraktijk moest er steeds rekening mee worden
gehouden.

Nederland had een dubbele relatie met de Verhe-

ven Porte (toenmalige Europese benaming van de

Osmaanse regering), op diplomatiek niveau door

de wederzijdse ambassades in Den Haag en Con-

stantinopel, en op consulair niveau door de consu-

laten in Batavia en Jedda (de belangrijkste stad in

Saoedi-Arabië na Mekka). De koloniale regering

observeerde de activiteiten van de Osmaanse con-

suls in Batavia met argusogen en frustreerde iedere

poging van hen om meer te lijken dan de consuls

die zij waren.
Het Nederlands-lndische consulaat in Jedda, de

enige buitenlandse vertegenwoordiging van de

kolonie, diende vanaf zijn oprichting in r 873 om

de stroom van pelgrims naar Mekka tegen uitbui-

ting door de autoriteiten en de pelgrimsgidsen te

beschermen. Tegelijkertijd was het er om hen te

observeren en mogelijke panislamitische versprei-

ding onder de gemakkelijk te beïnvloeden bede-

vaartgangers in kaart te brengen. Hiervoor werd

door Arabische en Javaanse vertrouwenslieden in

het voor christenen verboden Mekka gespioneerd.

De Nederlandse consul in Jedda ronselde rond

r BB4 ook zo'n informant, een geboren Mekkaan,
maar deze maakte zozeer misbruik van zijn positie

dat hij als spion onbruikbaar werd.

De Nederlands-lndische islampolit iek
In de loop van r 885 verbleef de arabist en islamo-

loog Christiaan Snouck Hurgronje iB57-ty6)
een aantal maanden in Mekka en vezamelde hier

het materiaal dat hij in r B8B-r 889 in zijn tweede-

lige monografre Mekka zou publiceren. Het boek

is een geschiedenis van de stad Mekka en zijn

heersers, met schetsen uit het dagelijks leven dat

hijzelf had meegemaakt of waarover hij zich door
informanten had laten inlichten. Het is inmiddels

een klassieker van oriëntalistiek en antropologie
geworden.

Tot dan toe had het de Nederlanders aan de meest

basale informatie over alles wat in Mekka omging

ontbroken en zij werden maar al te gemakkelijk

door onbetrouwbare informanten op sleeptouw
genomen. Nu had men voor het eerst betrouw-

bare observaties van wetenschappelijk niveau. ln

Portret van de lmam Bonjol, een nationale held van de Republik Indonesia, afgebeeld op een

biljet van 5ooo rupiah. Links een miniatuur van Mekka en Medina uit het gebedenboek van de

lmam. Bonjol was een van de beruchtste leiders in de moorddadige padri-oorlogen die bijna

dertig jaar in Zuid- en Midden-Sumatrawoedden. Door hetWahhabisme geïnspireerd richtten

de padri's bloedige moordpartijen aan onder ongelovigen, andersgelovigen en ook onder die

moslims die niet met hen sympathiseerden. Het handschrift (Universiteitsbibliotheek Leiden)

werd bij de verovering van Bonjol in 1831 aangetroffen. In vrijwel alle Indonesische steden zijn

straten naar hem vernoemd.
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Mekka legde Snouck Hurgronje de basis van een
netwerk van kennisvergaring dat hem later in Indië
nog uitstekend van pas zou komen.
De laatste bladzijden van Mekka lezen als een open
soll icitatie aan minister van Koloniën Keuchenius
om Snouck Hurgronje een rol te laten spelen bij
het verschaffen van betrouwbare informatie over
de rol van Nederlands*lndische moslims in Mekka
als verspreiders van het panislamitisch gedach-
tegoed. Snouck Hurgronjes plannen werkten:
het consulaat in Jedda kreeg een 'goedgezinde'

Javaanse medewerker voor het inlichtingenwerk in
Mekka. Zelf werd Snouck Hurgronje door Keuche-
nius gevraagd om naar lndië te gaan en zich daar
ter beschikking van de gouverneur€eneraal te stel-
len. ln r 889 vertrok hij naar Indië, waar hij zeven-
tien jaar zou blijven, in steeds meer omvattende
en invloedrijker adviseursfuncties. Het is het besin
van de Nederlands-lndische islampolit iek. De
mythes rond Snouck Hurgronjes persoon waren al
door zijn verblijf in Mekka op gang gekomen, en
zijn samenwerking met Van Heutsz bij de onder-
werping van Atjeh droeg daar nog verder aan bij.
Wie nu de meer dan tweeduizend bladzijden van
Snouck Hurgronjes ambtelijke adviezen lees!
die grotendeels in die zeventien jaar tot stand
zijn gekomen (en ook de wetenschappelijke en
bestuurlijke verwerking van sommige van de
onderwerpen in Snouck Hurgronjes Verspreide ge-
schriften), komt onder de indruk van de veelzijdig-
heid, de kennis en de grote dosis praktisch inzicht
en gezond verstand die Snouck Hurgronje hierin
tentoonspreidde. Veel adviezen zijn ook door het
bestuur opgevolgd. De thematische editie van
de adviezen leest nu als een geschiedenis van de
lndonesische islam rond de eeuwwisseling, na-
tuurlijk wel gezien door de bril van de overheerser,
maar met verwijzing naar alle bronnen.
Toch kan de lezer van nu, door zijn kennis van de
afloop van de Nederlandse aanwezigheid in lndië,
zich niet onttrekken aan een zekere meewarig-
heid. Snouck Hurgronjes geloof in vooruitgang en
onvermijdelijke verwestersing spreekt al uit zijn
ideeën over de toekomst van de islam, zoals hij
die voor het eerst in t894 publiceerde en die hij
sindsdien nog vele malen zou herhalen. Maar het
bleef een geloof. De essentiële voorwaarde voor
die beoogde verwestersing was Westers onderwijs.
Snouck Hurgronjes voornaamste ideeën over
het koloniale beleid tegenover de islam in Indië
laten zich in een paar hoofdthema's samenvat-
ten: bli j f van de islamitische dogmatiek al beperk
de godsdienstuitoefening inclusief de bedevaart
niet wees voortdurend goed ingelicht over wat in

de islamitische gemeenschappen omgaat, geef de i
islam geen kans om zich uit te breiden naar onder,
werpen die wij als seculier beschouwen, bestrild
het panislamisme en werk toe naar emancipatie
en associatie. Onder dit laatste moet het streven
verstaan worden de inheemse elite te verbinden
aan de Nederlandse cultuur met behoud van de
eigen identiteit. Dit alles hield Snouck Hurgronje
in r 9r r de studenten van de Nederlandschlndi-
sche Bestuursacademie voor. Bijna honderd jaar

later, nu Nederland een klein milioen islamitische
inwoners heeft, zou dit nog steeds de kern van ad-
viezen aan de regering kunnen zijn, zeker als men
panislamisme door fundamentalisme vervangt.
Maar zo mooi was het perspectief op associatie
niet dat voelde Snouck Hurgronje ook wel. De
steeds sterker wordende bewegingen zoals Sarekat
Islam en Muhamadiya l ieten zich niet alleen maar
door de islam maar ook door overwegingen van
nationalisme inspireren, en zij wezen het Neder-
Iandse kof oniale gezag op termijn af . Zij waren
mede het gevolg van de door Snouck Hurgronje
en zijn leerlingen beleden associatiegedachte. De
rest is geschiedenis. I
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| 'Handschriftenkunde van de islamitische wereld' aan
I de Universiteit Leiden.
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