
Wie in de Atlas van Tropisch Nederland van 

1938 op zoek gaat naar een kaart waarop 

de godsdienstige spreiding van de bevolking 

van Indonesië staat afgebeeld komt van een 

koude kermis thuis. Zo’n kaart is er niet en 

dat terwijl de bevolking van de Archipel de 

naam heeft zeer godsdienstig te zijn. De 

afwezigheid van de kaart geeft in feite de 

ambivalentie van de toenmalige machtheb-

bers, verenigd in het Nederlands-Indisch 

Gouvernement, aan. Net als in het moeder-

land was in Indië het officiële beleid de 

‘godsdienstige neutraliteit’ te handhaven, 

dat wil zeggen dat de overheid vrijheid van 

godsdienst toestond en elke religieuze 

gemeenschap het recht gaf zijn eigen zaken 

te regelen. Dit was echter slechts theorie. 

Godsdienst was nu eenmaal een veelzijdig 

fenomeen met allerlei consequenties voor 

andere terreinen des levens, tot op cultu-

reel, onderwijskundig, politiek, financieel 

en/of juridisch vlak.  

Indonesië en, in groter verband Zuidoost-

Azië, is gezien de ligging aan belangrijke 

handelswegen vanouds een gebied waar 

veel religieuze verandering heeft plaatsge-

vonden. De belangrijkste wereldreligies 

(Hinduïsme, Buddhisme, Christendom, 

Islam) hebben zich allen op enig moment in 

de geschiedenis in dit gebied gemeld. Rond 

1800 was het merendeel van de bewoners 

van Indonesië de Islam toegedaan. Deze 

had zich vermengd met elementen uit 

oudere godsdiensten, dat wil zeggen 

animisme (natuurgodsdienst, voorouderver-

ering etc.) en overblijfselen van een eerder 

Hinduïsme. In de vakliteratuur betreffende 

Java staat deze gemengde Islam-variant, die 

lokaal zeer verschillende vormen kon 

aannemen, bekend als ‘abangan’. Arabische 

kooplieden, die zich in de Archipel 

vestigden, en uit Mekka terugkerende 

Indonesische pelgrims stonden echter een 

meer orthodoxe interpretatie van de Islam 

voor. Deze zuiverder variant, de zogenaam-

de ‘santri’-richting, kreeg eerst in het begin 

van de negentiende eeuw de wind meer in 

de zeilen. 

Gedurende de zeventiende en achttiende 

eeuw, onder het bestuur van de VOC, was 

de gereformeerde religie in de Nederlandse 

bezittingen in Azië in feite de staatskerk.

Het failliet van de VOC en de nationalisatie 

van haar overzees imperium viel ongeveer 

samen met de scheiding van kerk en staat 

in het moederland zelf in 1795. In 1803 

werd de vrijheid van uitoefening van 

godsdienst voor het eerst voor de Oost 

vastgelegd in de instructie voor de gouver-

neur-generaal. In de negentiende eeuw 

moest de Indische Protestantse Kerk de 

Rooms-Katholieke Kerk naast zich dulden. 

Katholieke priesters waren in de kolonie 

aanwezig sinds 1808. De reguliere 

Christelijke kerkgenootschappen liepen 

vanaf 1816 aan de leiband van het 

Indische gouvernement. Daar stond 

tegenover dat hun zielszorg voor de 

Europese gemeenschap werd gesubsidi-

eerd door de overheid. Naast de kerkge-

nootschappen stonden Protestantse 

zendings- en Katholieke missieorganisa-

ties, die zich richtten op de uitbreiding 

van het geloof onder niet-Europeanen. 

In de loop van de negentiende eeuw 

werden de zending en de missie steeds 

actiever, wat geregeld tot botsingen en 

wrijvingen leidde, zowel tussen 

Christenen en Moslims als tussen 

Christenen onderling. Radicale Moslims 

toonden zich van tijd tot tijd geneigd de 

‘heilige oorlog’ uit te roepen tegen de 

Nederlandse ‘ongelovigen’, of het het nu om 

Christenen ging of om ‘seculieren’ maakte 

niet uit. Bij meer traditioneel denkende 

Indonesiërs, met name ‘abangan’, speelde 

ook mee de oude gedachte aan de stichting 

van een nieuw rijk onder leiding van een 

‘rechtvaardige vorst’ die de Nederlanders 

zou verdrijven. Sociale omstandigheden, 

religieuze motieven en politieke verlangens 

creëerden zo een spanningsveld dat zich 

herhaaldelijk ontlaadde in opstanden en 

zelfs bloedige oorlogen zoals de Padrioorlog 

(1821-1837) en de Atjehoorlog (1873-

1904) op Sumatra. 
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De doelstelling van handhaving van ‘rust en 

orde’ in de kolonie had weinig baat bij het 

beginsel van godsdienstige neutraliteit. 

‘Afzijdigheid’ werd niet begrepen. 

Gaandeweg ontwikkelde de Indische 

overheid niettemin een duidelijke beleids-

lijn ten aanzien van de godsdiensten. 

Geconstateerd moet echter worden dat in de 

praktijk de godsdienstige neutraliteit vaak 

schone schijn was. Protestanten en 

Katholieken kregen het meeste geld uit de 

subsidiepot. Aan de Moslims, de meerder-

heid van de bevolking, werd slechts 

mondjesmaat aandacht besteed, eigenlijk 

alleen wanneer er gevaren voor ‘rust en 

orde’ dreigden. 

Toch nam de aandacht voor de niet-Christe-

lijke godsdiensten in de loop der tijd wel 

toe. Belangrijk hierbij was dat de gouver-

neur-generaal vanaf ongeveer 1870 voor 

problemen met dergelijke godsdiensten kon 

terugvallen op zogenaamde adviseurs voor 

Inlandse c.q. Mohammedaanse Zaken. 

Tussen 1889 en 1905 werd deze post 

bekleed door de aan de Leidse universiteit 

opgeleide kenner van Arabië en de Islam, 

dr. Christiaan Snouck Hurgronje. Op zijn 

advies werd de officiële beleidslijn om 

Moslims bij de uitoefening van hun 

religieuze verplichtingen, zoals de gebeden 

en de bedevaart naar Mekka, zo min 

mogelijk in de weg te leggen, maar de 

politieke uitingen van de Islam tegen te 

gaan. Met de in 1912 opgerichte Sarekat 

Islam kreeg Indonesië toch zijn eerste 

moderne politieke beweging op Islamitische 

grondslag. Net als in het moederland bleek 

godsdienst een fundament voor stelling-

name in de politiek. De Sarekat Islam 

streefde aanvankelijk naar meer zelfbestuur 

voor de kolonie, maar schaarde zich na 

enige jaren achter degenen, die volledige 

onafhankelijkheid voor Indonesië eisten. De 

politieke dimensie van de Islam werd 

zodoende ‘gemoderniseerd’. Het gouverne-

ment moest ook hier voortdurend zijn 

positie verdedigen. Aan het geschipper met 

betrekking tot de godsdient kwam een 

definitief eind met de Japanse bezetting in 

1942.
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Het gebrek aan kennis in de Nederlandse samenleving over de Indische cultuur 

en geschiedenis is een doorn in het oog van veel (Indische) Nederlanders. 

Ervaringsverhalen uit de Indische gemeenschap worden door gebrek aan voorken-

nis niet altijd in de juiste context geplaatst waardoor de beeldvorming blijft 

steken in clichés.

Stichting Tong Tong wil dit veranderen. De oudste Indische culturele stichting 

van Nederland organiseerde daarom in 2008 De Indische School, een educatief 

programma tijdens het Tong Tong Festival van de 50e Pasar Malam Besar, voor 

iedereen die meer wil weten over het Indische heden en verleden.

Deskundige docenten verzorgden een lesprogramma in het Bibit-Theater op het 

gebied van (kunst)geschiedenis, taal en letteren, muziek en economie; zoveel 

mogelijk kanten van de Indische maatschappij & geschiedenis werden belicht. Er 

was geen speciale voorkennis van de leerlingen vereist; iedereen vanaf vijftien 

jaar kon de lessen goed volgen. 

De samenvattingen van de lessen zijn via de website van Stichting Tong Tong te 

lezen; de uitgebreide tekst kunt u downloaden. In leeslijsten worden boeken 

genoemd die u kunnen helpen nog meer informatie te vinden over de besproken 

onderwerpen.

Stichting Tong Tong werd bij dit project terzijde gestaan door een adviescommis-

sie bestaande uit dr Tom van der Geugten (vakdidacticus, Fontys Hogescholen, 

Tilburg), prof. dr Bert Paasman (voormalig hoogleraar Koloniale en postkoloniale 

literatuur- en cultuurgeschiedenis, Universiteit van Amsterdam), en prof. dr Wim 

Willems (hoogleraar Sociale Geschiedenis, Universiteit Leiden). 

De Indische School is in 2008 mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van  

Stichting Het Gebaar.

Stichting Tong Tong / Pasar Malam Besar BV

Bezuidenhoutseweg 331

2594 AR  Den Haag

www.tongtong.nl

De Pupillenschool in Gombong (Midden-Java), voor de opleiding 

van “kinderen van het mannelijke geslacht voor de militaire stand”. 

De foto is afgebeeld in Baren en oudgasten, een deel uit de 

fotoboekenserie Tempo doeloe – een verzonken wereld (uitgeverij 

Querido), samengesteld door Rob Nieuwenhuys.
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