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Van 1902 tot na de tweede wereldoorlog zijn aan de Leidse universiteit ambtenaren
opgeleid voor de bestuursdienst in Nederlands-Indië. 'Indologen' noemde men hen
wel 1. Gedurende het eerste kwart van deze eeuw (tot 1925) had Leiden zelfs het
monopolie van de opleiding2. Is het toeval dat die periode van bijna 25 jaar ook het
hoogtij vormde van de 'ethische' of vooruitstrevende koloniale politiek? De namen
van Leidse hoogleraren als Snouck Hurgronje en Van Vollenhoven blijven in elk
geval onverbrekelijk met die ethische politiek verbonden. Het ontstaan van de Indische ambtenaarsopleiding en haar vestiging te Leiden hebben tot dusver in de literatuur niet die plaats gekregen die de betekenis van de Leidse richting voor de
ethische politiek zou doen verwachten. In het algemeen weten wij betrekkelijk weinig af van de opleiding van de Indische bestuursambtenaren en de beginselen
waarop zij was gestoeld. Gericht onderzoek in de archieven is er tot dusver nauwelijks naar gedaan 3. Dit valt des te meer te betreuren waar in de eisen die aan de
opleiding werden gesteld, gelijk uit het vervolg van dit verhaal zal blijken, veelal
een duidelijke opvatting sprak over de aard en de toekomst van de koloniale verhouding, ja zelfs een koloniale ideologie soms gestalte kreeg. Tenslotte loont een
onderzoek naar de Indische ambtenaarsopleiding de moeite voor zover het ons ook
beter inzicht kan verschaffen in de kwaliteiten en beperkingen van de geestesprodukten van die ambtenaren, de duizenden rapporten en andere stukken die de koloniale archieven hier en in Indonesië doen uitpuilen.
Laat heeft Leiden gekregen wat haar al vroeg was toegedacht. In 1806 was in Engeland het East India College gesticht te Haileybury en daarmee de wetenschappelijke opleiding van toekomstige bestuursambtenaren in Brits-Indië voor het eerst
ter hand genomen. De bekende doemdenker T. R. Malthus heeft er vele jaren les
gegeven4. In 1825 leek Nederland het Engelse voorbeeld te zullen volgen, toen de
ministers van koloniën en van binnenlandse zaken (waaronder tot 1918 ook onderwijs ressorteerde) koning Willem I het plan voorlegden om aan de Hogeschool te
* Een Engelse versie van dit artikel zal dit najaar verschijnen in een door W. Otterspeer en F.
Schroder bij Brill uit te geven bundel opstellen over de 'Leiden Oriental Connection 1850-1940'.
1 De studie had dus niets gemeen met wat tegenwoordig 'Indologie' heet: de studie van het Indiase
cultuurgebied en de daar gesproken talen.
2 Althans in Nederland. Tot 1913 werden ook te Batavia bestuursambtenaren opgeleid.
3 Wel kon ik bij het schrijven van dit artikel profiteren van archiefonderzoek dat in het kader van
hun doctoraalstudie door drie van mijn studenten, te weten drs. Nelly van Nieuwenhuizen, drs. Diana
Poot en drs. Monique ten Brinck, werd verricht. Ik dank hen voor hun medewerking.
4 L. S. S. O'Malley, The Indian Civil Service 1601-1930 (Londen, 1931). In 1858 werd Haileybury
College gesloten en de ambtenaarsopleiding omgezet in een korte, op India gerichte, vervolgstudie na
voltooide universitaire studie.
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Leiden een Indische ambtenaarsopleiding in het leven te roepen. Ten laste van de
Indische geldmiddelen zouden daartoe de nodige hoogleraren worden aangesteld.
Het plan kwam uit de koker van de gouverneur-generaal van Nederlands-Indië
G. A. G. P. baron van der Capellen. Hij wees erop, dat de Indische archipel niet
met de kracht van wapenen alleen kon worden geregeerd en dat 'zonder zedelijken
invloed en die zedelijke meerderheid welke den beschaafden Europeaan boven den
inlander verheft' het Nederlandse gezag niet staande kon worden gehouden 5. Dit
veronderstelde echter wel behoorlijk opgeleide Nederlandse ambtenaren die ook de
belangrijkste inheemse talen spraken. Zijn denkbeeld kreeg de warme steun van de
toenmalige hoofdambtenaar aan het ministerie van koloniën J. C. Baud. In een lange nota schetste deze de koning hoe de opleiding eruit zou kunnen zien. Men moest
denken aan een studie van drie jaar, waarmee reeds in het najaar van 1826 na de
academische vakanties een begin kon worden gemaakt. De aanstaande ambtenaren
zouden onderwijs ontvangen in het Arabisch, Maleis en Javaans en verder in een
reeks andere vakken waaronder boekhouden, landmeetkunde, Mohammedaans
recht, geschiedenis, aardrijkskunde en staathuishoudkunde. Zij zouden echter naar
verkiezing ook andere lessen aan de hogeschool kunnen volgen, zij het dat de
hoogleraren bij geheime instructie zouden worden aangeschreven om een 'waakzaam oog' op hen te houden. Aan het einde van de studie zou men na een examen
tot de Indische bestuursdienst kunnen toetreden; voor de Leidse kwekelingen die
zich met de titel van 'koninklijk ambtenaar' mochten tooien zouden de hogere bestuursrangen worden gereserveerd. Omstandig werd ook de keuze van Leiden toegelicht. Daar werd reeds lang in de Oosterse (Semitische) talen onderricht gegeven
en zou de benodigde uitbreiding van het onderwijs dus het minst kostbaar zijn. Te
Leiden bevonden zich ook alle grote collecties van Oosterse handschriften, etnografische en andere voorwerpen met betrekking tot de Indische archipel. Het alternatief van een opleiding aan een militaire school werd tenslotte met kracht ontraden; zij heette weinig geschikt om bij de studenten de neiging aan te kweken dat
de overzeese bezittingen 'met zachte middelen' moesten worden bestuurd6.
Van het voorstel is echter niets gekomen. In 1825 brak ook de Java-oorlog uit die
de Indische geldmiddelen als sneeuw voor de zon deed wegsmelten. Bovendien
stijfde de oorlog koning Willem I in zijn overtuiging, dat een bestuursambtenaar in
Indië het niet zonder een militaire opleiding kon stellen 7. Voorlopig werden de
Nederlandse ambtenaren in Indië in de leerschool van het dagelijkse bestuurswerk
gevormd, bepaalden niet vooropleiding en examenresultaat maar voorspraak en
toeval de toegang tot de ambtelijke rangen. Baud zou tot 1842 moeten wachten
voordat hij, nu als minister van koloniën, de pas opgerichte Koninklijke Akademie
5 Van der Capellen aan minister van koloniën 25-1-1825, no. 27a, verbaal (vb.) 22-12-1825, no. 54,
Koloniën (Kol) 476. Tenzij anders aangegeven zijn alle geraadpleegde archiefstukken ontleend aan het
Archief van het ministerie van koloniën, Algemeen Rijksarchief.
6 Vb. 9-6-1826, no. 65, Kol 500. De nota werd mede getekend door de administrateur voor de zaken
van onderwijs van het ministerie van binnenlandse zaken, maar verraadt in alles de hand van Baud.
7 Vb. van 13-10-1826, no. 112, Kol 522.
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voor ingenieurs te Delft mede 'dienstbaar' wist te maken aan de opleiding van Indische ambtenaren8.
De Delftse opleiding zou voortaan de wetenschappelijke vorming van de Nederlandse bestuursambtenaren en daarmee de kwaliteit van het corps waarvan zij deel
uitmaakten moeten verzekeren. Naar Bauds mening was het immers 'eene tastbare
waarheid dat een overheerscht volk niet op den duur, zonder geweld, kan worden
gehouden in onderwerping, wanneer de overheerscher er zich niet op toelegt, om
dat volk te besturen met billijkheid en regtvaardigheid en bovenal met eerbiediging
der landsinstellingen, gewoonten en vooroordelen' 9. Tot het laatste moest vooral
de kennis van het Javaans dienen, waarvoor Baud nog om andere redenen 'een
bekende voorliefde' had. Als gouverneur-generaal van Nederlands-Indië (18331836) had hij eens moeten beslissen over de voltrekking van een tegen drie Javanen gewezen doodvonnis. Bij lezing van de stukken bekroop hem de vrees dat de
Nederlandse ambtenaar die de rechtbank had voorgezeten door zijn gebrekkige
kennis van het Javaans drie onschuldigen had veroordeeld. Hij besloot de veroordeelden in de gelegenheid te stellen gratie te vragen. Nog voordat op dit gratieverzoek kon worden beslist, werd in hetzelfde district een nieuw soortgelijk misdrijf
gepleegd. De daders werden gegrepen en bekenden daarop ook het eerder gepleegde misdrijf. Op Baud had deze gebeurtenis een diepe indruk gemaakt 10. De eerste
docent aan hetgeen vanaf 1864 de Indische Instelling ging heten was dan ook de
hoogleraar in het Javaans, Taco Roorda, die onder de weidse naam van hoogleraar
in de Oosterse taal-, land- en volkenkunde zijn ambt aanvaardde. Zo hoopte Baud
een einde te maken aan 'het vreemde en beschamende schouwspel' dat de Nederlandse landsdienaren op Java uitblonken door een bijna volslagen gemis aan kennis
van de landstaal, een gemis dat niet alleen om praktische maar ook om staatkundige redenen moest worden betreurd: 'Een volk, hetwelk zich door zijne overheerschers steeds in eene vreemde taal alleen hoort toespreken, wordt daardoor gestadig op eene onaangename wijze aan zijne ondergeschiktheid herinnerd' 11. Intussen,
zo meende Baud, zou de vorming van de aanstaande Indische bestuursambtenaren
niet alleen tot de studie van het Javaans beperkt kunnen blijven; zij diende ook 'industrieel en commercieel' te zijn, waarbij hij verwees naar het in 1830 op Java ingevoerde, voor de schatkist zo voordelige, cultuurstelsel12.
De opleiding te Delft zou er tenslotte toe moeten dienen om de toekomstige repre8 J. G. Larive, 'De Indologische studenten van 1843 tot 1902', in: Lustrumboek Indologen Vereeniging 1902-1937 (S.I., s.a.) 22-72. Voor andere algemene overzichten zie: Historische Nota over het
vraagstuk van de opleiding en benoembaarheid voor den administratieven dienst in NederlandschIndië (Batavia, 1900); A. A. J. Warmenhoven, 'De opleiding van Nederlandse bestuursambtenaren in
Indonesië', in: S. L. van der Wal, ed., Besturen overzee (Franeker, 1977) 12-41.
9 Historische nota, 23.
10 P. Mijer, Jean Chrétien Baud (Utrecht, 1878) 563; C. J. Hasselman, 'De denkbeelden in 1864 over
de opleiding der Oost-Indische ambtenaren', Tijdschrift voor het binnenlandsch bestuur, XX (Batavia,
1901)151.
11 Baud aan de koning, 28-6-1842, no. 47, Kol 1449; Vgl. Historische nota, 23.
12 Ibidem, 24.
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sentanten van het Nederlandse gezag in Indië door de eis van een opleiding in
Nederland niet te zeer vreemd te doen zijn aan het moederland en de Nederlandse
samenleving. Met lede ogen had Baud moeten aanzien hoe de rangen waren volgestroomd met fortuinzoekers en de zonen van verindischte Nederlanders die aan een
dure opleiding van hun kroost in Nederland geen behoefte hadden gevoeld. Zo was
in de jaren 1834-1837 slechts één op de zes in Indië nieuw aangestelde ambtenaren
als zodanig uit Nederland uitgezonden, waren de overigen gerecruteerd uit hen die
op goed geluk naar Indië waren gegaan, avonturiers, gewezen militairen enzovoort 13. Aan het bestaan van het in 1832 te Surakarta (Solo) opgerichte Javaans Instituut, de enige rudimentaire vorm van opleiding van bestuursambtenaren die
Indië toen kende, werd dan ook een einde gemaakt; zijn directeur, de zendingsman
J. F. C. Gericke, bij wijze van troost, voorgedragen voor een koninklijke onderscheiding. Ook het Indische gouvernement had trouwens zelf in het noodlijdende
Solose instituut niet veel meer gezien, maar op het voorstel, een Gymnasium te
Batavia te stichten, zodat althans een middelbare schoolopleiding aan kinderen van
Europeanen in de kolonie verzekerd kon worden, ging Baud niet in 14. De Indische regering moest het in 1842 doen met een reprimande over de 'zigtbare geringschatting' van de kennis van het Javaans waarvan zij in het verleden blijk had
gegeven, getuige het feit dat zij er nog steeds niet in was geslaagd een JavaansNederlands woordenboek te doen samenstellen, en met een verwijzing naar de dienaren der Engelse Oostindische Compagnie die veel meer in talenkennis en -studie
zouden uitblinken dan de Nederlandse ambtenaren 15.
Wetenschappelijke vorming, nadruk op het talenonderwijs, in het bijzonder het
Javaans, en concentratie van de opleiding in Nederland — het waren drie onderwerpen waarover het laatste woord in de geschiedenis van de Indische ambtenaarsopleiding voorlopig niet gesproken was!
De studie te Delft duurde vier jaar. Voor juristen met een academische opleiding
— uit hen recruteerde men onder anderen de Indische rechterlijke ambtenaren —
was dit twee jaar. Na een voldoend afsluitend examen in de Indische taal-, land- en
volkenkunde was men dan vrijwel verzekerd van uitzending naar Indië. De vraag
uit Indië was namelijk bijna elk jaar groter dan het aanbod aan geslaagden. Dit
dwong het Indische gouvernement er echter telkens opnieuw toe om in de hogere
rangen ambtenaren te benoemen die niet in Delft hadden gestudeerd, hetgeen weer
de begrijpelijke ergernis wekte van al degenen die dat wèl hadden gedaan, met
inbegrip van hun ouders16. Deze laatsten immers hadden zich voor die opleiding
grote geldelijke offers moeten getroosten en — voor zover in Indië woonachtig —
een jarenlange scheiding van hun zonen.
Veel is er over de opleiding te Delft geklaagd. De meeste studenten — men kon
13 Historische nota, 6.
14 Baud aan de koning, 25-6-1842, no. 29, Kol 1449.
15 Baud aan de waarnemend gouverneur-generaal P. Merkus, 22-8-1842, no. 21, Kol 1459.
16 Het bekendste voorbeeld is Eduard Douwes Dekker, die het zonder enige opleiding tot assistentresident bracht.
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zich na een toelatingsexamen al op zestienjarige leeftijd laten inschrijven —
schortte het aan een behoorlijke vooropleiding. Dit gemis wreekte zich in de examenresultaten. Tussen 1842 en 1864 slaagden in totaal 318 jongelui voor het
examen, dat wil zeggen tussen de 50 en 60% van het totaal aantal ingeschreven
studenten17. Het middelbaar onderwijs stond in die jaren in Nederland nog in de
kinderschoenen (pas Thorbeckes wet op het middelbaar onderwijs uit 1863 bracht
daarin een belangrijke verbetering). Zo mogelijk nog slechter was de vooropleiding
van de uit Indië afkomstige studenten, over wier ijver en intellectuele geschiktheid
voor de ambtelijke dienst vaak een uiterst ongunstig oordeel werd geveld. Tenslotte was de opleiding weinig op Indië toegesneden. Behalve voor het Javaans en
Maleis was in het rooster veel plaats ingeruimd voor technische vakken tot bouwkunde en landmeetkunde toe; dit laatste kon overigens wel eens van pas komen
wanneer een bestuursambtenaar in een afgelegen streek belast werd met het toezicht op de aanleg van een weg, brug of irrigatiekanaal!
In 1864 besloot men de steven te wenden. Onder het liberale ministerie-Thorbecke werd het onderwijs van rijkswege in de Indische taal-, land- en volkenkunde
voor het eerst bij de wet geregeld18. Het beginsel van een verplichte opleiding aan
een bepaalde onderwijsinstelling in Nederland werd afgeschaft. Voortaan zou iedereen die dit wenste tot een jaarlijks vanwege de staat, zowel in Nederland als in
Indië (te Batavia), af te nemen 'grootambtenaarsexamen' worden toegelaten. Het
examen had een vergelijkend karakter in die zin, dat zij die met de hoogste cijfers
waren geslaagd ook het eerst voor uitzending naar Indië in aanmerking zouden
komen. Het enkele feit dat men voor het grootambtenaarsexamen geslaagd was,
gaf immers nog geen aanspraak op benoeming tot Indisch ambtenaar. Waar de
deelnemers aan het examen hun kennis hadden verworven, was een zaak die volgens Thorbecke de regering niet aanging. Wel werd te Leiden aan een speciaal
daartoe opgerichte rijksinstelling de gelegenheid tot het volgen van zo'n opleiding
gegeven aan ieder die dat wenste. Tegelijkertijd werd met de Koninklijke Academie (die plaats maakte voor een Polytechnische School) ook de Delftse rijksopleiding gesloten. Verder kwam (in 1867) in Batavia een opleiding van rijkswege tot
Indisch ambtenaar tot stand, de zogenaamde Afdeling B van het Gymnasium Willem III, waarmee een oude wens van de Europese ingezetenen daar in vervulling
ging. Over deze Bataviase opleiding die tot 1913 heeft bestaan, zij hier verder met
een enkel woord volstaan. Zij bood weinig bemiddelde Indische ouders de gelegenheid hun zonen tot bestuursambtenaar te laten opleiden zonder hen naar Nederland
17 Larive, 'Indologische studenten', 37; H. H. R. Roelofs Heyrmans, 'De Koninklijke Akademie te
Delft 1842-1864', in: Gedenkschrift van de Koninklijke Akademie en van de Polytechnische School
1842-1905 (Delft, 1906). Voor het gebrekkige middelbaar onderwijs zie men A. Bartels, Een eeuw
middelbaar onderwijs 1863-1963 (Groningen, 1963).
18 Wet van 10-6-1864, Nederlands Staatsblad, no. 71. Het grootambtenaarsexamen was geregeld in
een Koninklijk Besluit van 10-9-1864, Indisch Staatsblad, no. 194, nadien vele malen gewijzigd. Voor
ambtelijke betrekkingen in Nederland zelf bestond zo'n vergelijkend toelatingsexamen, anders dan in
Engeland of Frankrijk het geval was, overigens niet, althans niet in de hogere rangen.
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te behoeven zenden. Tot 1900 (latere cijfers ontbreken) werden zo 228 ambtenaren
voor het binnenlands bestuur in Nederlands-Indië (het 'BB') opgeleid19. Onder
hen waren geen Indonesiërs. Anders dan de Indian Civil Service in Brits-Indië
waar autochtonen wel toegang toe hadden — in 1947 aan de vooravond van de
onafhankelijkheid van India maakten zij zelfs de meerderheid van het ICS uit —
bleef het 'BB' tot de tweede wereldoorlog exclusief Europees20.
Van de rijksinstelling voor Indische taal-, land- en volkenkunde en de universiteit
te Leiden werd in 1864 verwacht, dat zij onderling nauw zouden samenwerken bij
de bevordering van de kennis van de Indische samenleving onder allen die daarin
belang stelden, ongeacht of die belangstellenden een bestuursfunctie in Indië ambieerden of niet. Van het pleidooi van sommige Tweede Kamerleden, onder wie de
invloedrijke conservatieve politicus J. Heemskerk, voor een Indologische faculteit
aan de Leidse universiteit, waardoor een aparte opleidingsinstelling voor Indische
ambtenaren overbodig zou worden, wilde Thorbecke echter niets weten. Gesteld
voor de keuze tussen een 'hemelse godin' (universitair onderwijs) of een 'melkgevende koe' (praktische vakstudie), zoals Heemskerk het dilemma beeldend verwoordde, koos hij het laatste. Het aan de rijksinstelling te geven onderwijs zou, zo
zei hij, 'middelbaar' zijn en daarmee dichter bij de grond blijven dan met wetenschappelijk onderwijs het geval was 21 .
De geschiedenis zou achteraf Heemskerk in het gelijk stellen. Al spoedig bleek de
Leidse rijksinstelling een fiasco. Wetenschappelijke vorming en beroepsopleiding
bleken in dit geval niet samen te gaan. Volstrekt niemand buiten de gegadigden
voor de Indische bestuursdienst liet zich uit liefde of belangstelling voor de Indische wetenschap bij de rijksinstelling inschrijven 22. De aanstaande Indische
ambtenaren hadden echter maar één doel voor ogen: zich in de daartoe bestemde
tijd van twee jaar en liefst zelfs eerder zo goed mogelijk op het grootambtenaarsexamen voorbereiden. Voor hetgeen buiten de verplichte examenstof viel, omschreven in het Koninklijk Besluit waarbij het grootambtenaarsexamen was ingesteld,
bestond bij hen niet de minste belangstelling. De Leidse instelling werd zo al
spoedig een drilschool voor het examen dat toegang moest verschaffen tot de Indische ambtenaarsloopbaan. In dat opzicht was zij echter, mogelijk ook door de meer
wetenschappelijke oriëntatie van haar docenten, bepaald minder succesvol dan haar
Delftse zusterinstelling die, nadat het rijk zich in 1864 had teruggetrokken, door de
gemeente Delft was overgenomen en als gemeentelijk opleidingsinstituut voortgezet. Het vergelijkend karakter van het examen waardoor alleen de best geslaag19 Vb. van 26-1-1900, no. 52, Kol 5456. Voor de opheffing van de opleiding te Batavia, die al sedert
1899 een punt van discussie vormde: vb. 18-7-1913, Kol 1064.
20 Over het ICS en de 'indianisatie' van deze dienst: David C. Potter, 'Manpower Shortage and the
End of Colonialism', Modern Asian Studies, VII (1973) i, 68-69.
21 Hasselman, 'Denkbeelden', 154-155.
22 Vergelijk de memorie van toelichting op het door minister Cremer in 1901 ingediende
wetsontwerp, Bijlagen Handelingen Tweede Kamer, 1900-1901, no. 184, no. 3, 4-5; zie verder: J.
Pijnappel, 'De Rijksinstelling enz. 1864-1874', De Gids, XXXVIII (1874) i, 497-509.
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den van benoeming verzekerd waren — het tekort aan Indische ambtenaren was na
1870 ingelopen — dreef de tegenstelling tussen Leiden en Delft op de spits. In
1877 werd dan ook bij de door minister van binnenlandse zaken Heemskerk ontworpen wet op het hoger onderwijs — de Leidse universiteit heeft reden hem
dankbaar te zijn — de rijksinstelling voor Indisch onderwijs te Leiden opgeheven,
terwijl gelijktijdig drie nieuwe leerstoelen in de letterenfaculteit en één in de juridische faculteit in het leven werden geroepen. Er kwamen leerstoelen aan de
universiteit voor het Javaans, Maleis — sedert 1864 was slechts een van beide
talen naar keuze verplichte examenstof voor aanstaande Indische ambtenaren — de
geschiedenis en fysieke geografie van de Indische archipel, alsmede (in de juridische faculteit) voor Mohammedaans recht en koloniaal recht. Tenslotte werd ook
een lector voor het Soendaas aangesteld. Bij elkaar kwam dit neer op een uitbreiding van het wetenschappelijk personeel aan de universiteit met± 10%.
Zo bezat Leiden sedert 1877 wel het leeuwedeel van het wetenschappelijk Indisch
onderwijs, maar bleef het praktisch onderwijs ten behoeve van toekomstige Indische bestuursambtenaren een voornamelijk Delftse aangelegenheid. Weliswaar
trachtte ook het gemeentebestuur van Leiden in navolging van Delft de opgeheven
rijksinstelling voor Indisch onderwijs als gemeentelijke instelling voort te zetten
maar het moest in 1891 deze ongelijke strijd staken. Sindsdien had de Indische
Instelling te Delft — een gemeentelijke instelling dus, al genoot ze vanaf 1894 een
rijkssubsidie — in feite het monopolie van de Indische ambtenaarsopleiding in
Nederland. Wel was het mogelijk om zich via de graad van doctor in de rechtswetenschap en een aanvullend faculteitsexamen voor de burgerlijke dienst in Indië te
kwalificeren maar deze Leidse universitaire weg kon niet concurreren met de veel
kortere Delftse die via een tweejarige opleiding, gevolgd door het grootambtenaarsexamen, naar een Indische bestemming voerde23. De Leidse hoogleraren bleven verstoken van studenten. Die hielden zich te Delft op waar tussen 1864 en
1891 in totaal 759 ingeschreven studenten voor het grootambtenaarsexamen slaagden 24.
Uiteindelijk is de Indische Instelling te Delft aan haar eigen succes ten onder gegaan. In 1893 werd de duur van de opleiding van twee op drie jaar gebracht onder
gelijktijdige verzwaring van de eisen voor het grootambtenaarsexamen. Zo werd
het Javaans, naast het Maleis, weer verplicht gesteld. Een en ander geschiedde op
aandrang van de docenten aan de instelling, die zich ook al 'professor' noemden.
Zij maakten dankbaar gebruik van de monopoliepositie van Delft en van hun dominerende invloed in de commissie die jaarlijks het grootambtenaarsexamen afnam. Anderzijds bood Delft door de toestroom van studenten hoe langer hoe minder uitzicht op een Indische ambtenaarsloopbaan. In de jaren 1891-1900 slaagden
294 studenten van de Indische Instelling voor het grootambtenaarsexamen maar

23 Wet op het hoger onderwijs, Nederlands Staatsblad (1876) no. 102 (art. 92, lid 2).
24 Larive, 'Indologische studenten', 66.
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werden er slechts 189 uitgezonden 25. Dit had een dwaze puntenjacht ten gevolg,
waarbij de geslaagden die niet waren uitgezonden een jaar later opnieuw het examen, nu verzwaard met allerlei bij- en keuzevakken, aflegden in de hoop een zo
hoog mogelijk puntentotaal te verwerven. Er waren zelfs ongelukkigen die drie of
vier keer voor het grootambtenaarsexamen slaagden, maar tevergeefs! Er ontstond
in de laatste jaren van de negentiende eeuw, mede door een te ruimhartig toelatingsbeleid in voorgaande jaren, een overcompleet aan Indische ambtenaren,
waardoor nog maar een klein deel van de geslaagde kandidaten naar Indië kon
worden uitgezonden; in 1897-1900 bijvoorbeeld in totaal slechts 40 op 124 geslaagden 26. Wie niet werd uitgezonden, hield aan een driejarige, kostbare, studie
een in Nederland weinig bruikbaar diploma over. De mededeling in de Staatscourant van 2 april 1900, dat in de twee volgende jaren door het bestaande overcompleet zelfs in het geheel geen ambtenaren voor de Indische dienst konden worden
aangenomen, hield tenslotte de doodsteek in voor de Indische Instelling. Het aantal
ingeschreven studenten was toen al van 172 in 1897 tot ± 40 teruggelopen. Met ingang van l september 1900 sloot zij haar deuren; de docenten werden ontslagen27.
Slechts één van hen, J. E. Heeres, zou in 1902 als hoogleraar in de koloniale
geschiedenis te Leiden worden benoemd waarmee deze tak van geschiedbeoefening voor het eerst universitaire erkenning kreeg. De gelegenheid om zich in Nederland voor te bereiden op een Indische bestuursloopbaan hield daarmee op te
bestaan.
Deze abrupte ondergang van een enkele jaren eerder nog bloeiende onderwijsinstelling was aan het ministerie van koloniën niet alleen voorzien maar ook gewild.
Men stak geen vinger uit om Delft te redden. Dat Delft, waarvan in een in 1897 aan
het departement geschreven ambtelijke nota werd opgemerkt — men zou er bijna
de hand van een oud-Leidenaar in vermoeden — dat het 'na hare mededingster te
Leiden, het kind van den Staat, vermoord te hebben' zich in het Leidse 'ouderlijk
huis' had trachten te dringen door aan de studie voor Indisch ambtenaar steeds hogere eisen te stellen, teneinde zo de eigen onmisbaarheid des te afdoender te bewijzen 28. Over het onderwijs aan de Indische Instelling was men al jaren in
bestuurskringen weinig tevreden. Zou men een typering willen geven van de pas
benoemde Indische bestuursambtenaar in die tijd, dan zou men hem kunnen
25 Vb. van 27-9-1900, no. 36, Kol 5523. Van de geslaagden waren 131 of bijna 4 5 % in Indië geboren; van de uitgezondenen 74 of 39%. Zie ook vb. 3-1-1899, L a Q, Kol 6529, waar voor de periode
1883-1897 voor alle geslaagden te Delft, Batavia en (tot 1891) Leiden een cijfer van 648 wordt
gegeven, waarvan 304, dus minder dan de helft, tot ambtenaar werden benoemd.
26 G. J. D. C. Stempels, De Indische bestuursopleiding ('s-Gravenhage, 1916) 10. Foutieve cijfers bij
Larive, 'Indologische studenten', 66.
27 De definitieve opheffing van de Indische Instelling volgde op 1-1-1901.
28 Vb. 3-11-1897, no. 2 1 , Kol 5215. De steller van deze nota was de referendaris mr. A. A. de Vries,
die nadien ook als secretaris van de commissie-Groeneveldt zou optreden. Van Vollenhoven, destijds
als adjunct-commies bij het ministerie van koloniën werkzaam, schijnt vóór zijn benoeming tot
hoogleraar te Leiden in 1901 geen rechtstreekse bemoeienis met de aan het departement opgestelde
plannen te hebben gehad.
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omschrijven als een scholier met een diploma van de vijfjarige Hogere Burgerschool (HBS) — welke schoolopleiding anders dan het gymnasiumdiploma in beginsel geen toegang gaf tot de universiteit — die vervolgens te Delft drie jaar lang
zo hard mogelijk had gewerkt om op het grootambtenaarsexamen de hoogste
cijfers te behalen en vervolgens naar Indië was afgereisd, het hoofd vol boekenwijsheid en onnutte zaken. 'Wat men in Indië nodig heeft zijn vooral practische
mensen met een ruime blik op het leven en op maatschappelijke toestanden ... wat
men krijgt zijn jongelui, die van het leven niet veel weten en nog minder begrijpen' 29.
In deze jaren zou men aan het ministerie van koloniën de oplossing voor het opleidingsvraagstuk in een geheel andere richting gaan zoeken. Niet langer wenste
men 'geleerden met uitgebreide examenkennis' maar 'practische mannen met wat
levenswijsheid' 30. Daartoe zouden de toelatingseisen worden verzwaard terwijl de
studieduur van drie tot één jaar zou worden teruggebracht. Wie aan die studie begon zou reeds op dat moment verzekerd moeten zijn van uitzending naar Indië. Tot
dat doel zou een vergelijkend toelatingsexamen in het leven worden geroepen,
waardoor men zich zou kunnen kwalificeren als kandidaat-Indisch ambtenaar. Bij
een en ander had men zich gespiegeld, zoals dat ook driekwart eeuw eerder was
gebeurd, aan de regeling die in Engeland voor de toelating tot de Indian Civil Service bestond: vergelijkend toelatingsexamen na universitaire studie, garantie dat
men naar India zou worden uitgezonden, minimum-leeftijd van 21 jaar en studieduur van maximaal één jaar.
Deze denkbeelden werden verder uitgewerkt door een in 1898 ingestelde commissie onder voorzitterschap van de oud-vice-president van de Raad van Indië
W. P. Groeneveldt, waarin, behalve een ander gewezen Indisch ambtenaar (J. Mullemeister), de Leidse hoogleraar in het Sanskriet J. H. C. Kern en de Utrechtse
hoogleraar in het koloniale bestuursrecht J. de Louter zitting hadden. Haar in 1899
uitgebracht rapport lag ten grondslag aan een door minister van koloniën J. Th.
Cremer na tijdrovende consultatie van de Indische autoriteiten begin 1901 bij de
Tweede Kamer der Staten-Generaal ingediend wetsontwerp31. In de toelichting op
dit ontwerp sprak Cremer het voornemen uit om de Indische ambtenaarsopleiding
te Leiden te vestigen. De universiteit aldaar leek volgens de minister 'de vanzelf
aangewezen plaats' voor zo'n opleiding. Men had daar immers reeds gelegenheid
tot de wetenschappelijke studie van allerlei Indische talen, de land- en volkenkunde
van Nederlands-Indië enzovoort. Voor 'vrije studie' in die zin dat ieder vrij zou
zijn waar hij zich de nodige kennis wilde verwerven, zoals de commissie-Groeneveldt nog had aanbevolen, voelde Cremer niets. Dit zou, zo betoogde hij met een
29 Ibidem.
30 Ibidem. De kennis van de Engelse opleiding werd geput uit het in 1895 te Parijs verschenen boekje
van Émile Boutmy, Le recrutement des administrateurs coloniaux.
31 Vb. van 13-6-1899, no. 38, Kol 5390. Het rapport van de commissie werd in juni 1899 gepubliceerd en gaf aanleiding tot heftige discussies. Voor het wetsvoorstel van Cremer zie: Bijdragen Handelingen Tweede Kamer 1900-1901, no. 184.
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verrassend modern aandoende argumentatie, er slechts toe leiden, dat 'een in dit
geval mogelijke concentratie op universitair gebied, waarvan de wenselijkheid
reeds in algemene zin bepleit wordt, zonder noodzaak wordt prijs gegeven' 32 . Ook
de opleiding te Batavia zou moeten verdwijnen — hier volgde Cremer dezelfde redenering als Baud in 1842 had gebruikt — met dien verstande dat enkele studenten
jaarlijks vanuit Indië met een studiebeurs naar Leiden zouden worden gezonden.
Op het denkbeeld de toelatingseisen te verzwaren en een minimum-leeftijd van 21
jaar in te voeren, was Cremer teruggekomen. Wel werd een toelatingsexamen
voorgesteld, met daaraan verbonden het kandidaat-Indisch ambtenaarschap, dat na
volbrachte studie de uitzending naar Indië verzekerde. De studieduur was echter —
op aandrang van de betrokken Leidse hoogleraren — gehandhaafd op drie jaar.
Tenslotte werd in het studieprogramma het Javaans alleen voor het eerste studiejaar nog verplicht gesteld. Ook moesten de kandidaat-Indische ambtenaren — de
minister was een praktisch man — aan het einde van hun studie het paardrijden
onder de knie hebben.
Omdat te verwachten viel dat in 1904 het overschot aan Indische ambtenaren in
een tekort zou zijn omgeslagen, had Cremer begin 1901 haast gekregen. Al in september van dat jaar diende met de nieuwe driejarige opleiding te Leiden een begin
te worden gemaakt om de regelmatige toevoer van jonge Indische ambtenaren te
verzekeren. In dit voornemen werd hij echter gedwarsboomd door de Eerste Kamer
waar de koloniale veteraan I. D. Fransen van de Putte, als minister van koloniën in
1864 mede verantwoordelijk voor de toen opgezette regeling, zich tot woordvoerder van de ontevredenen maakte. Niet tegen de aanwijzing van Leiden als toekomstige kweekvijver van Indische ambtenaren richtten zich de bezwaren — al hadden
sommige kamerleden de voorkeur gegeven aan Amsterdam waar meer uitzicht zou
bestaan op het verkrijgen van 'een brede gezichtskring' dan in een academiestad
als Leiden — maar wel tegen de opheffing van de opleiding te Batavia 33. Het slot
van het lied was dat nieuwe Tweede Kamerverkiezingen een einde maakten aan het
ministerie waarvan Cremer deel uitmaakte en dat zijn voorstellen werden ingetrokken. Pas in 1902 trad een voorlopige regeling in werking die voorzag in een tweejarige opleiding in Leiden. Daaraan werd een jaar later het kandidaat-Indisch
ambtenaarschap, inclusief toelatingsexamen, gekoppeld. De eerste 24 kandidaatIndische ambtenaren deden in het najaar van 1903 te Leiden hun intrede34.
Zo had de Leidse universiteit dan eindelijk een sedert driekwart eeuw gekoesterde
wens in vervulling zien gaan! Maar wat had zij gekregen? Een vakopleiding tot Indisch ambtenaar die met universitaire studie en wetenschappelijke vorming weinig
32 Ibidem, no. 184, no. 3, 16-17.
33 Ibidem, no. 184, no. 5, 26. Ook het bekende sociaal-democratische Tweede Kamerlid H. H. van
Kol achtte Leiden niet geschikt en laakte het 'anti-Indo-karakter' van de voorstellen. Een enkeling in
de Kamer sprak een voorkeur voor Wageningen met zijn landbouwhogeschool uit.
34 KB van 26-4-1902, Nederlands Staatsblad, no. 49; 10-8-1903; Nederlands Staatsblad, no. 253.
Tengevolge van deze besluiten kon het grootambtenaarsexamen vervallen; het werd voor het laatst in
1909 afgenomen. Zie verder Universiteitsarchief, ASF GC 2 (UB Leiden).
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gemeen had. Belangrijke grieven die tegen de Delftse opleiding hadden bestaan —
dat zij te oppervlakkig was en niet prikkelde tot zelfstandig onderzoek, dat het aanvangsniveau van de kandidaat-Indische ambtenaren, nog steeds bijna allen HBSers, te laag was — golden ook voor de Leidse Indologen-opleiding. Wie daarvan
het duidelijkst doordrongen leken, waren de Leidse hoogleraren die met het onderwijs aan de toekomstige bestuursambtenaren waren belast. Primus inter pares
onder hen was Chr. Snouck Hurgronje, wereldvermaard Islamoloog, vanaf 1906
hoogleraar in het Arabisch, sedert lang goed met het Indologen-onderwijs bekend
doordat hij in zijn jonge jaren zowel aan de Leidse als de Delftse gemeentelijke instelling les had gegeven. Meer dan iemand anders heeft hij zijn stempel gedrukt op
de Leidse Indologen-opleiding en weten te bewerkstelligen dat zij tenslotte in een
volwaardig wetenschappelijke werd omgezet35. Het is daarom nuttig iets uitvoeriger bij zijn denkbeelden over die opleiding stil te staan. Voor het eerst sprak hij
zich er over uit in 1898 in zijn hoedanigheid van adviseur van de Indische regering.
Met de hoofdlijnen van de ambtelijke voorstellen, zoals die in de hierboven al
aangehaalde nota van het ministerie van koloniën uit 1897 waren geschetst, kon
Snouck Hurgronje zich wel verenigen. Zo toonde hij zich voorstander van een korte studie, teruggebracht tot één jaar, waartoe alleen gegadigden met een academische doctorstitel, artsen, ingenieurs of officieren zouden worden toegelaten. Het
taalonderwijs in die opleiding zou beperkt kunnen blijven — alleen het hoog- of
literair Maleis diende verplicht te worden gesteld — aangezien de nodige talenkennis het beste in Indië zelf kon worden verworven. Om zich vaardigheid in het
spreken van een of meer inheemse talen te verwerven — en hoe weinig Nederlandse ambtenaren waren daartoe in staat! — kwam het, aldus Snouck Hurgronje,
'behalve op zekere elementaire taalkennis, vooral aan op een scherp gehoor en zekere gave van imitatie, zaken die den besten philologen en linguisten vaak ontbreken ...'. Noodzakelijk was een 'brede opleiding tot zelfstandigheid' voor de
aanstaande Indische ambtenaar; de technische kennis kon 'op het terrein' nader bepaald en verkregen worden. Alleen zo zou de Nederlandse koloniale ambtenaar
zich op den duur met zijn Engelse evenknie kunnen meten; een vergelijking die
Snouck Hurgronje naar zijn zeggen tot dan toe 'tot schaamte' had gestemd 36. Op
dit punt verschilde hij overigens van zijn illustere tijdgenoot Kern, bij wie de
Engelsen er heel wat slechter van afkwamen. 'Zij hebben', zo meende Kern in een
in 1900 op het hoogtepunt van de Boerenoorlog gegeven tijdschriftinterview, 'geen
slag met inboorlingen. Zij weten ze niet te vatten. En dan zijn zij beurtelings hooghartig geringschattend of hatelijk streng, zoals slechte schoolmeesters. ... Wij Hollanders behandelen de inboorlingen, tegenwoordig althans, zeker niet hard of
streng ... maar vaderlijk. Wij begrijpen ze over het algemeen beter' 37 .
35 Vgl. H. L. T. de Beaufort, Cornells van Vollenhoven (2e dr.; Haarlem, 1955) 83.
36 E. Gobée en C. Adriaanse, ed., Ambtelijke adviezen van C. Snouck Hurgronje, I ('s-Gravenhage,
1957) 447-449.
37 Hollandia 17-2-1900, 223.
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Een verbetering van het niveau en de kwaliteit van de bestuursopleiding achtte
Snouck Hurgronje tenslotte ook daarom dringend geboden, omdat op den duur
ontwikkelde Indonesiërs een groter aandeel in het bestuur van hun land zouden
willen hebben. De Nederlandse bestuursambtenaar zou weliswaar in de toekomst
worden ontlast van allerlei routine-werkzaamheden en zich tot de hoofdzaken van
het bestuur en een algemeen toezicht kunnen beperken, maar zijn taak zou er zeker
niet eenvoudiger op worden; de opleidingseisen zouden daaraan moeten worden
aangepast38.
In deze laatste opmerking van Snouck Hurgronje kondigde zich al een nieuw
tijdvak aan, dat van de ethische koloniale politiek. Die politiek was gericht op de
'verheffing' van de inheemse bevolking; tot geleidelijke zelfstandigheid zou zij
moeten worden opgevoed, zoals een goed voogd het met de aan zijn zorgen toe
vertrouwde pupil doet. Dat deze samenhang tussen de geleidelijke staatkundige
ontvoogding van het Indonesische volk en de opleiding van Nederlandse ambtenaren weliswaar vroeg om wetenschappelijk gevormde ambtenaren die de tekenen
van hun tijd verstonden maar ook om ambtenaren met een degelijke vakkennis,
schijnt hij pas later ten volle beseft te hebben. In een nota van 1903 over hetzelfde
vraagstuk toonde hij zich opnieuw voorstander van een korte, eenjarige, aanvullende studie die beperkt zou blijven tot de kennis van het literair-Maleis, de hoofdtrekken van de Islam, alsmede die van de geschiedenis, staatsinstellingen, land- en
volkenkunde van Nederlands-Indië. Het verplicht stellen van het Javaans in het
studieprogramma keurde hij af als 'een bedenkelijke fout', al was het slechts omdat
zelfs van de op Java geplaatste ambtenaren maar een minderheid van die taal enig
profijt zou hebben, namelijk voor zover zij in Midden-Java zouden worden ge
plaatst en voor het aanleren van vreemde talen feeling hadden. Voor de overigen
was het 'twee- of driejarig onderwijs in het Javaansch dat velen leerlingen heel wat
hoofdbreken kost, eene practisch nuttelooze tijdverspilling'39. Stond het verder niet
buiten kijf dat tal van ambtenaren die geen enkele inheemse taal behoorlijk konden
spreken of verstaan zich als uitstekende bestuurders hadden doen kennen, terwijl
omgekeerd kundige beoefenaren van deze talen als bestuurder zeer middelmatig of
zelfs onbruikbaar waren gebleken? Ook nu bleef hij vasthouden aan het standpunt
dat alleen zij die een academische studie reeds achter de rug hadden of anderszins
— als arts, ingenieur of officier — hun sporen hadden verdiend tot de bestuursopleiding zouden moeten worden toegelaten. Om die reden verzette hij zich ook
tegen een verlenging van de studie van twee tot drie jaar, indien de aard van de
studie dezelfde zou blijven, niet hoger maar middelbaar onderwijs zou zijn40. Anders gezegd, voor Snouck Hurgronje was wetenschappelijke vorming belangrijker
dan kennis, ook al had die vorming niets en de aangeleerde kennis alles met het
toekomstig werkterrein van de aanstaande bestuursambtenaren te maken. Noch op
38 Gobée, Ambtelijke adviezen, 470.
39 Ibidem, 478.
40 Ibidem, 505 (advies van 13-12-1905).
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het punt van de toelatingseisen noch op dat van de studieduur zou hij echter zijn
zin krijgen.
De nieuwe regeling van de bestuursopleiding die in 1907 door minister Fock werd
vastgesteld — zij is tot 1922 van kracht gebleven — hield vast aan het denkbeeld
van een driejarige studie waartoe gegadigden met een middelbare schoolopleiding
(in de praktijk bijna altijd abituriënten van de HBS) na een vergelijkend examen
werden toegelaten. De opleiding bleef in feite voortgezet middelbaar onderwijs.
Voor veelbelovende Indische ambtenaren met tenminste zes jaar bestuurservaring
zou de gelegenheid worden geopend aan een in Den Haag te stichten NederlandsIndische Bestuursacademie gedurende twee jaar hoger onderwijs te volgen. De
aanvankelijke weigering van Snouck Hurgronje om aan deze academie curator te
worden is veelzeggend voor de geringe sympathie die de bestuursacademie — zij
kende overigens noch eigen hoogleraren noch examens — onder de Leidse professoren genoot41. Met het nieuwe Academisch Statuut van 1921, waarbij de bestuursopleiding opnieuw geregeld werd, is zij roemloos ten onder gegaan.
In 1911, toen andermaal nieuwe staatkundige hervormingen in Nederlands-Indië
werden aangekondigd die aan de Indonesiërs een groter aandeel in het bestuur
moesten verzekeren, boog zich voor de tweede keer sinds 1898 een door de minister van koloniën ingestelde commissie over de Indische ambtenaarsopleiding42. Dit
keer werd zij voorgezeten door Snouck Hurgronje. Onder de in totaal acht leden
waren nog drie andere Leidse hoogleraren. Het rapport dat de commissie in nog
geen drie maanden opstelde was dan ook weinig verrassend. Het ademde geheel de
geest van haar voorzitter. Met klem werd de onverwijlde invoering van een academisch ingerichte studie aanbevolen, omdat alleen deze bij de aanstaande Indische
bestuursambtenaren het vermogen tot zelfstandige werkzaamheid zou aankweken.
Bij de inrichting van de studie zou echter tevens aandacht moeten worden gegeven
aan de eisen die een praktische opleiding als die van bestuursambtenaar nu eenmaal stelde. De commissie dacht dit tweeledig doel te bereiken door als bovenbouw op enkele bestaande studierichtingen — die in de staatswetenschap, de taaien letterkunde van de Indische archipel, ook die in de rechtswetenschap — een
aanvullende Indologische studie te plaatsen. Een afzonderlijke academische studie
voor de Indische bestuursdienst wees de commissie op praktische gronden af. Zo
zou met de daarvoor noodzakelijke wetswijziging te veel tijd zijn gemoeid, terwijl
van de door de toekomstige Indische ambtenaren te beoefenen vakken toch 'geen
organisch geheel' te maken was 43.
De aangekondigde staatkundige hervormingen in Indië bleken voorlopig echter
niet haalbaar en daarmee verdwenen ook de voorstellen van de commissie-Snouck
Hurgronje in een ambtelijke la. Slechts twee van haar aanbevelingen werden gere41 KB van 11-3-1907, Nederlands Staatsblad, no. 7 1 ; vb. van 8-3-1907, no. 19, Kol 442.
42 Advies der commissie, ingesteld bij beschikking van de minister van koloniën van 18-9-1911,
Afd. D, no. 43 (Batavia, 1913).
43 Ibidem, 6.
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aliseerd. In 1913 werd eindelijk de opleiding voor Indisch ambtenaar te Batavia (de
zogenaamde Afdeling B) opgeheven, waarvan al meer dan vijftien jaar sprake was
geweest. De toekomstige Nederlandse gezagsdragers zouden voortaan zonder uitzondering in Nederland moeten worden opgeleid. Daartoe werden jaarlijks vijf
studiebeurzen van elk ƒ1.000 per jaar beschikbaar gesteld. In 1916 werd aan elke
kandidaat-Indisch ambtenaar die het toelatingsexamen had gehaald een dergelijke
studiebeurs toegekend. Vooral het effect van deze laatste maatregel is groot geweest, omdat hij de Indologische studie voor begaafde maar weinig vermogende
studenten (en hun ouders) extra aantrekkelijk maakte; bij andere studierichtingen,
met uitzondering van die der theologie, bestonden dergelijke naar de begrippen van
die tijd ruime studiebeurzen niet of nauwelijks. Klachten over het lage intellectuele
niveau van de kandidaat-Indische ambtenaren behoorden voortaan tot het verleden 44. Tenslotte werd in 1916 door een wijziging van het Academisch Statuut de
opleiding tot Indisch ambtenaar, die de commissie-Snouck Hurgronje had voorgesteld, facultatief mogelijk gemaakt naast de bestaande driejarige45. Zoals kon worden verwacht, kon deze nieuwe wetenschappelijke opleiding echter niet tegen de
aantrekkingskracht van haar eenvoudiger zuster concurreren. Wie immers later in
Indië als ambtenaar in dienst trad, kwam lager op de ranglijst dan zijn jaargenoten
en kon zo eerder bij promoties worden gepasseerd.
Uiteindelijk heeft het tot 1919 geduurd voordat een nieuwe commissie-Snouck
Hurgronje de gelegenheid kreeg de Indologische opleiding veilig in de academische thuishaven af te meren 46. De commissie was dit keer uitsluitend bemand met
Leidse hoogleraren en oud-bestuursambtenaren. Wetenschap en praktijk hadden
zich tot een machtige coalitie verenigd. Aan de instelling van de commissie was
een tot de ministers van koloniën en van binnenlandse zaken gerichte petitie voorafgegaan, getekend door achttien oud-Indische ambtenaren en opgesteld in nauw
overleg met de bij de Indische ambtenaarsopleiding betrokken hoogleraren. Volgens de achttien oudgedienden behoefde de bestuursopleiding 'verbreding' en 'verdieping'. 'Verbreding' doordat in de studie ook de staathuishoudkunde moest worden betrokken teneinde de aanstaande bestuursambtenaren 'ruim te leren denken'
zonder dat dit echter ten koste mocht gaan van de talen, meer in het bijzonder het
Maleis en Javaans, die hen vertrouwd zouden maken 'met inlandse begrippen en
het innerlijke wezen der Oosterse wereld'; 'verdieping' doordat de opleiding een
academisch karakter moest krijgen. Niet langer mochten de in Indië dienende
ambtenaren achterstaan bij hun in Nederland in verantwoordelijke posities dienst

44 Vb. van 3-10-1916, no. 57, Kol 1610. De beurzen werden toegekend voor een periode van maximaal vier jaar; voor aanstaande Indische rechterlijke ambtenaren was dit vijf jaar. Hierop kwam nog
eens ƒ1.500 uitrustingskosten.
45 KB van 23-2-1916, Nederlands Staatsblad, no. 79.
46 De commissie bracht in 1920 rapport uit. Zie Koloniaal Tijdschrift, IX (1920) ii, 416-429. Een
tweede commissie, eveneens door Snouck Hurgronje voorgezeten, rapporteerde gelijktijdig over de
opleiding van Indische rechterlijke ambtenaren.
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doende collega's die over het algemeen op een academische opleiding konden bogen47!
Had het aan de aldus aangesproken ministers gelegen, dan zou de nieuwe Indologische studie, waarvoor het Academisch Statuut van 1921 de weg vrijmaakte, zijn
ondergebracht in de faculteit der rechtsgeleerdheid. Dat zou naar hun zienswijze de
gunstigste voorwaarden scheppen voor een zoveel mogelijk op de praktijk gerichte
academische studie van toekomstige bestuursambtenaren, want om bestuur — niet
primair om wetenschap — was het toch begonnen! De Leidse hoogleraren, ook dit
keer weer aangevoerd door Snouck Hurgronje, dachten hier echter anders over. Zij
wezen op het belang van de kennis van inheemse talen, misschien nog wel belangrijker dan die van economie of administratief recht48. Hun verzet heeft bewerkstelligd, dat de nieuwe studierichting uiteindelijk in twee (verenigde) faculteiten werd
ondergebracht, die van de rechten en van de letteren en wijsbegeerte49. De symbiose van de rechten- en talenstudie als gelijkwaardige onderdelen van de Indologische opleiding kwam in de opbouw van de studierichting tot uiting. De studenten
hadden de keuze tussen een taalkundig en een staathuishoudkundig kandidaatsexamen; op het taalkundig kandidaatsexamen sloot een staathuishoudkundig doctoraalexamen aan en vice versa. Het Maleis was in de studie verplicht; het Javaans
kon desgewenst door een andere inheemse taal worden vervangen. In het studiejaar
1922/1923 konden de eerste kandidaat-Indologische ambtenaren zich voor de
nieuwe opleiding doen inschrijven50.
In de wetenschap berust weinig op toeval. De samenhang tussen de opleiding van
Nederlandse ambtenaren voor de Indische bestuursdienst en de voortschrijdende
ontwikkeling van de Indonesische samenleving — een samenhang voor het eerst
door Snouck Hurgronje in 1898 onder woorden gebracht — heeft vanaf het begin
het Leidse Indologen-onderwijs sterk 'ethisch' gekleurd. Alleen wetenschappelijke
vorming zou immers bestuursambtenaren kunnen kweken die open stonden voor de
nieuwe staatkundige ontwikkelingen in Indonesië, die bereid zouden zijn een
steeds groter deel van het dagelijks bestuurswerk over te laten aan daartoe opgeleide Indonesiërs. Wilde men dit laatste niet, dan had men ook het eerste niet
nodig, dan zou een vakopleiding in plaats van wetenschappelijke vorming voldoende zijn. Dat Leiden een aan universitaire eisen aangepast Indologen-onderwijs
kreeg, was dus het logisch gevolg van de ethische politiek gelijk die aan het begin
van deze eeuw opgeld deed. Wie de ethische idealen afwees, trok daarmee ook de
bestaansreden van een Leidse Indologen-opleiding op academisch niveau in twij47 Rekest van 25 maart 1918, Koloniaal Tijdschrift, VII (1918) i, 510-515. Het initiatief tot dit rekest
was uitgegaan van F. A. Liefrinck, de bekende Balivorser.
48 Uitvoerige correspondentie over de instelling van de commissie in: Archief Hoger Onderwijs
1918-1945, no. 264, Ministerie van onderwijs, kunsten en wetenschappen. Snouck Hurgronje weigerde
mee te werken aan een commissie indien die zou moeten adviseren over een studie waarin de talenstudie het karakter van een propedeuse zou krijgen, voorafgaande aan de studie in recht en economie.
49 KB van 17-7-1922, Nederlands Staatsblad, no. 453.
50 Zie Koloniaal Tijdschrift, XI ( 1922) ii, 731 -736.
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fel. Zo moesten 'ethische politiek' en 'Leiden' welhaast synoniemen worden, riep
beweging als vanzelf tegenbeweging op. Verontrusting over de 'gezagsondermijnende geest' die het Leidse onderwijs aan aanstaande Indische bestuursambtenaren zou kenmerken, leidde al drie jaar later, in 1925, tot een nieuwe opleiding,
met steun van het Nederlandse bedrijfsleven in Indië, aan de 'suiker- en oliefaculteit' van Utrecht. De wijze waarop 'de aanslag op Leiden' (naar het woord van Van
Vollenhoven) werd beraamd en uitgevoerd, verdient echter afzonderlijke beschrijving51.

51 Een aanzet daartoe werd gegeven in het proefschrift van Emile Henssen, Gerretson en Indië
(Groningen, 1983) 51 vlg.
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Recensieartikel door
F. POSTMA

1986 was een goed jaar voor de liefhebbers van de zestiende eeuw. Internationaal werd het
feit herdacht dat het 450 jaar geleden was dat Erasmus in Bazel overleed. Over de grens, in
Duitsland, waren in Heidelberg en Neurenberg magnifieke exposities te bezichtigen over
Dürer en over de renaissance in Zuidwest-Duitsland. En in ons land organiseerden zes
musea uit de randstad en het Amsterdams Gemeentearchief de tentoonstellingenserie De
eeuw van de Beeldenstorm. Dit alles vergezeld van de bij dit soort evenementen zo
langzamerhand gebruikelijke vloed van boeken en catalogi.
De belangrijkste catalogi uit de hier te bespreken Nederlandse oogst zijn zonder twijfel de
twee delen, die het Rijksmuseum heeft laten verschijnen bij de grote overzichtstentoonstelling Kunst voor de Beeldenstorm. Het eerste deel is blijkens het voorwoord bestemd voor
de algemeen geïnteresseerde leek, terwijl in deel II de wetenschap aan haar trekken komt.
Het Rijksmuseum heeft met deze opzet stellig een gelukkige greep gedaan. In het zo
bescheiden als herinnenngsboek gepresenteerde eerste deel maken we op voortreffelijke
wijze kennis met het thema van de expositie: de omslag in de Noordnederlandse kunst
tussen circa 1525 en 1580. Aan de hand van een reeks karakteristieke werken zien we hoe
de overgang van laat-gotiek naar vroeg-renaissance zich heeft voltrokken. Deze prestatie
dwingt des te meer eerbied af wanneer we bedenken hoezeer het zicht op de artistieke produktie uit deze periode altijd heeft geleden onder de dubbele handicap van enerzijds de
bewondering voor het geniale werk uit de vijftiende en zeventiende eeuw en anderzijds het
verwoestende effect van Beeldenstorm en protestantisering. De expositie in het Rijksmuseum heeft daar met een klap een eind aan gemaakt. De mooiste vrucht van deze blikverbreding is wel de publieke herontdekking van de Haarlemse kunstenaar Maarten van
Heemskerck, van wie in het Rijksmuseum enige topstukken te bewonderen waren en aan
wiens humanistisch geïnspireerde prentkunst het Frans Halsmuseum onder het toeziend oog
van prof. Ilja Veldman een aparte tentoonstelling wijdde '.
De attractie van de wetenschappelijke catalogus ligt voor mij primair in twee belangwekkende cultuurhistorische artikelen: David Freedbergs 'De kunst en de Beeldenstorm
ca. 1525-1585 - De Noordelijke Nederlanden' en 'Mecenaat en kunstmarkt in de zestiende
eeuw' van B. Dubbe en W. H. Vroom. Vooral het laatste opstel heeft mij geboeid.
Uitgaande van Guicciardini's beroemde beschrijving van de Nederlanden (1567) zijn de auteurs erin geslaagd de economische aspecten van het Noordnederlandse kunstbedrijf in de
eerste helft van de zestiende eeuw op heldere wijze uit de doeken doen. Duidelijk komt uit
hun stuk de dominante positie van Antwerpen op de Nederlandse kunstmarkt naar voren.
Daar was voorradig wat elders alleen maar op bestelling verkrijgbaar was. Niettemin waren
er ook in het noorden enkele belangrijke kunstcentra. In de stad Utrecht stimuleerde de conl Zie voor de beschrijving van de geëxposeerde prenten Ilja M. Veldman, Leerrijke reeksen. Voor
Veldmans interpretatie van het werk van Maarten van Heemskerck verwijs ik naar bladzijde 228
hierna.
BMGN, 103 (1988) afl. 2. 225-230

