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Aan zovele naamlozen 
uit onze naam gezonden 

om Zijn Naam te verkondigen 



VERANTWOORDING 

In het geloof dat God hem in Zijn heerlijkheid heeft 
opgenomen berichten wij u het overlijden van onze 
confrater, lieve broer en oom Pierre Rutten (Padre 
Paulo). Geboren 7 oktober 1889 te Schinnen werd 
hij in 1913 tot priester gewijd. Sinds 1914 was hij 
werkzaam als missionaris in Brazilië, waar hij in Cúr
velo bij zijn volk begraven is. - Vanuit de Filippijnen 
ontvingen wij telegrafisch het ontstellende bericht, 
dat te Angelescity plotseling is overleden Pater Bar-
tholomeus Witteman, missionaris van het H. Hart. 
Op 18 mei 1919 werd hij geboren te Driebuis (Gem. 
Velsen). Op 21 september 1939 trad hij, door het 
afleggen van de eerste geloften, in in de Congrega
tie der Missionarissen van het H. Hart en werd 
op 10 augustus 1945 priester gewijd. In 1947 ver
trok hij naar de missie in de Filippijnen, waar hij 
een zeer verdienstelijk zielzorger was, vooral bij zie
ken en de studerende jeugd. - Uit Indonesië ontvin
gen wij het droevige bericht, dat in Bandung op 10 
juni 1972 plotseling is overleden onze beminde mede
broeder Br. Cosmos (Α. W. Ρ. Η. van Rooy) in het 
64ste jaar van zijn ouderdom, in het 48ste jaar van 
zijn kloosterleven. De overledene was lange jaren 
directeur resp. Overste van het R.K. Weeshuis van 
Tjandi te Semarang in Indonesië. Vanaf 1964 was hij 
Overste van het broederhuis in Bandung. 

Deze droeve oogst van overlijdensberichten stond bijeen 
in de rubriek Familieberichten van De Tijd van 13 juni 
1972, juist in een periode toen ik mij oriënteerde op een 
thema uit de Nederlandse missiegeschiedenis.1 Soortge
lijke berichten kan men overigens nagenoeg wekelijks in 
dit - alleen al om deze berichtgeving - katholieke dag
blad aantreffen.2 Bij het lezen ervan kwam - en komt tel
kens weer - de intrigerende vraag naar boven: wat heeft 
hen bewogen 'huis, broers of zusters, vader of moeder, 
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vrouw of kinderen of akkers om Zijn Naam te verlaten'* 
en levenslang 'emigranten voor God' te worden om ten
slotte te sterven en begraven te worden 'te midden van 
hun nieuwe volk'? Hun individuele motieven zullen in 
de meeste gevallen niet meer te achterhalen zijn, maar 
niet alleen dat, zij zullen ook van persoon tot persoon 
verschillen. Zoeken naar een antwoord uit die hoek is on
begonnen werk. Wel kan men echter trachten de 'sociale' 
motieven op het spoor te komen, dat wil zeggen: welke 
zijn de beweegredenen geweest van de gemeenschap, die 
hen heeft voortgebracht én voort-geholpen? De onderha
vige studie wil een poging wagen - althans gedeelte
lijk - een antwoord te geven op die vraag naar de mis
siemotivatie van de Nederlandse katholieken. 
Deze vraagstelling is echter nog zo weinig toegespitst, dat 
een - eventueel - antwoord al bij voorbaat in gebreke 
moet blijven. Een nadere bepaling van het voorwerp 
van onderzoek is derhalve geboden. Allereerst in tempo
reel opzicht. De negentiende en de twintigste eeuw - min
stens tot de tweede wereldoorlog - vormen een hoogte
punt in de missiegeschiedenis.4 Wat Nederland betreft 
valt reeds in de tweede helft van de negentiende eeuw 
een serieuze missionaire inspanning te constateren. In 
zekere zin zijn toen zelfs de voorwaarden geschapen voor 
de latere grote missiebeweging. Het tijdvak tussen de twee 
wereldoorlogen geldt als de eigenlijke bloeiperiode uit 
de missiegeschiedenis van katholiek Nederland.5 Toen 
heeft zijn deelname aan het missiewerk, zowel 'overzee' 
als 'in patria', de omvang en intensiteit bereikt, die tot 
in de huidige tijd be- en verwondering heeft gewekt over 
zo'n 'ware volksbeweging'.β Echter niet alleen achteraf, 
maar door tijdgenoten al werd deze periode gekenschetst 
als 'het groóte missie-uur'J De term 'missie-uur' duikt 
dan al meteen op en keert telkens terug; het adjectief 
'groóte' duidt op de kwantitatieve èn kwalitatieve uit
groei van de missiebeweging en als zodanig op het his
torische van dit tijdperk uit de Nederlandse missiege-
schiedenïs. 

Voor deze studie zijn de veelzijdige aspecten van de mis
siegeschiedenis uit die jaren geenszins allemaal in het 
onderzoek betrokken; ook inhoudelijk kent zij aanzienlij-
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ke beperkingen. Aan de internationale verhoudingen en 
achtergronden wordt nagenoeg geheel voorbijgegaan, om
dat deze op grond van de bestaande literatuur genoeg
zaam bekend verondersteld kunnen worden.8 Op dezelfde 
gronden worden de theologische aspecten buiten beschou
wing gelaten.» Zelfs de missiewerkzaamheid op zich komt 
niet expliciet aan de orde: niet wat hier te lande aan 
talrijke missieactiviteiten is ontplooid en nog veel min
der wat 'ginds' aan daadwerkelijke missionering is ge
daan. Van al deze feiten en omstandigheden wordt als 
vaststaand en bekend uitgegaan.10 

Wat blijft er na al de/e beperkingen nog over? De op
vallende missiebeweging, die katholiek Nederland tus
sen de twee wereldoorlogen heeft gekend, is niet zozeer 
het resultaat geweest van spontane opwelling(en) als wel 
van een grondige organisatie en de bijbehorende inten
sieve propaganda. Het is deze studie erom te doen de 
motieven op te sporen, die in deze propaganda zijn 'ge
bruikt' voor de missie-beweging. De term motief wordt 
in dit verband gebezigd in de letterlijke, als het ware 
pragmatische zin van het woord: beweeg-reden. Welke 
drijf-veren hebben de Nederlandse katholieken in (mis-
sie)beweging gezet, aangedreven tot een massale, in som
mige opzichten zelfs algemene deelname èn aan de recht
streekse missiearbeid èn aan de materiële en morele 
ondersteuning van die missiearbeid? Met welke motie
ven is de missie werkelijk 'gepopulariseerd'11 tot die voor 
het Nederlands katholicisme zo kenmerkende volksbewe
ging? 
Er is een - betrekkelijk kleine - groep missiepropagandis
ten en -leiders geweest, die ervoor heeft gezorgd dat de 
missie algemene ingang heeft gevonden. Zij zijn de pleit
bezorgers en - veelal - tevens organisatoren van een wer
kelijk 'algemene missieactie'1^ geweest. In hun visie was 
het op gang brengen èn bestendigen van een echt brede 
missiebeweging voornamelijk afhankelijk van twee cate
gorieën: zielzorg en onderwijs. Met het kader dat in deze 
sectoren werkzaam was - clerus en onderwijzend en ove
rig docerend en opvoedend personeel - zou het welslagen 
van hun opzet staan of vallen. De veelvuldige propagan
distische en organisatorische acties waren bijgevolg voor-
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al - en met succes - gericht op dit (midden)kader, dat 
tegelijk als 'ontvanger' en 'doorgever' van de missionaire 
boodschap fungeerde. 
Vanzelfsprekend is de keuze van de bronnen op haar beurt 
weer bepaald door de geschetste begrenzing van het on
derwerp. Daar het een onderzoek naar de in de propa
ganda gehanteerde motivatie betreft, zijn uitsluitend dien
overeenkomstige en derhalve gedrukte bronnen geraad-
pleegd.is In het bijzonder zijn die publikaties in het on
derzoek betrokken, die onder het kader van zielzorgers, 
docenten en opvoeders 'gefunctioneerd' hebben, die be
doeld waren om in hun kringen de missieijver te ver
groten, de missiegedachte te verbreiden en tot deelname 
aan missiewerk en -actie aan te sporen, opdat zij deze 
weer aan de hun toevertrouwden zouden doorgeven. Tijd
schriften nemen in dit verband een belangrijke plaats 
in, want zij weerspiegelen het best een ideeënhistorische 
ontwikkelingsgang. Bij voorrang is natuurlijk een aantal 
missietijdschriften doorgelicht, waarvan het orgaan van 
de Apostolische Priesterbond, Het Missiewerk en De Ka
tholieke Missiën de voornaamste zijn. Daarnaast zijn ook 
enige algemene en specifieke tijdschriften doorgenomen, 
waaronder het priesterblad Nederlandsche Katholieke 
Stemmen en het onderwijstijdschrift Ons Eigen Blad een 
vooraanstaande plaats innemen. Voorts zijn vooral die 
boeken, brochures en andere publikaties uitgekozen, die 
hetzij een speciale propagandistische betekenis hebben 
gehad, zowel qua verspreiding als qua inhoud, hetzij 
van bijzondere betekenis zijn geweest voor de opinievor
ming. Naar periode omvatten de publikaties in grote trek
ken de jaren 1915-1940. In een ideeënhistorische studie 
zijn de chronologische grenzen echter niet steeds nauw
keurig te trekken, zodat deze periode zowel aan het be
gin als aan het einde enigszins overschreden is. 
De missiemotivatie, die volgens een descriptief-analyti-
sche methode in deze studie wordt behandeld, kwam 
soms expliciet uit het bronnenmateriaal naar voren, 
maar vaker lag zij impliciet erin opgesloten. Alleen daar
om al zal het duidelijk zijn, dat de thematische ordening 
van de motieven niet in die vorm in de bronnen is aan
getroffen, maar op grond van het onderzoek is samenge-
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steld. Daar de diverse beweegredenen in vele gevallen 
eerder nuanceringen van wisselende aspecten zijn dan 
strikte verschillen, kan niet steeds een apert onderscheid 
gemaakt worden. Vandaar zullen niet alleen herhalingen 
onvermijdelijk zijn, maar ook zullen de afzonderlijke 
hoofdstukken soms min of meer in elkaar overvloeien. 
Globaal is bij de indeling onderscheid gemaakt tussen 
enerzijds de motieven, die uit de missie zelf zijn voortge
komen of althans daarmee nauw verband houden, en an
derzijds de zogenaamde 'externe' beweegredenen. De laat
ste kunnen nog weer worden onderscheiden in niet-katho-
lieke c.q. niet-kerkelijke en kerkelijke c.q. katholieke. Om 
bij deze thematische opzet de verschillende motiefontwik
kelingen toch in de noodzakelijke chronologisch-histori
sche context te kunnen plaatsen wordt geopend met een 
kroniek. Aan het slot wordt in een excursorische nabe
schouwing getracht een 'orientation de recherche' te bie
den. De eigenlijke tekst zal over het algemeen ruim van 
citaten doorspekt zijn, zulks niet uit een nostalgisch ver
langen al dan niet vertederende stemmen uit een uitgaan
de kerk te laten horen, maar in de vaste overtuiging dat in 
een studie als deze de betrokken tijdgenoten primair aan 
het woord gelaten moeten worden. 

Mocht het na de opgesomde beperkingen nog niet duide
lijk zijn: deze studie pretendeert in geen enkel opzicht ver
der onderzoek overbodig te maken. Zij is niet meer dan 
een voorlopige terreinverkenning van een aanzienlijk, 
maar nog nauwelijks ontgonnen onderzoeksveld. De ge
schiedenis van de Nederlandse missiebeweging is nog 
slechts gebrekkig onderzocht en beschreven, hetgeen des 
te meer bevreemdt, omdat de deelname van katholiek 
Nederland aan het missiewerk toch tot de opmerkelijkste 
bladzijden uit zijn recente geschiedenis behoort. In het 
omvangrijke standaardwerk In vrijheid herboren wordt 
de missie met slechts luttele bladzijden afgedaan.14 De al 
niet meer zo recente dissertatie van Van den Eerenbeemt 
over De missie-actie in Nederland (± 1600-1940), die 
toentertijd (1945) zowel qua periode als qua inhoud 
nog bijna onderdeel van de missiebeweging zelf was, moet 
nog steeds nagenoeg op haar eentje in de bestaande leem
te voorzien.15 Weliswaar zijn in de laatste jaren enkele 
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interessante dctailstudies versehenen, met name van de 
hand van Van Winsen,16 maar deze zijn toch niet meer 
dan de bekende druppel, niet voor de emmer, maar op 
de gloeiende plaat. Aan het belang van de missie voor 
de geschiedenis van het Nederlands katholicisme zelf is 
bijvoorbeeld nog nauwelijks enige aandacht geschonken. 
Een socioloog heeft de (missie)historici geattendeerd op 
de betekenis, die de missie o.a. heeft gehad voor de o p 
bouw van de - inmiddels al weer wankelende - katho
lieke zuil.1^ De onderhavige studie wil een bescheiden 
bijdrage zijn tot het opvullen van de geconstateerde lacu
nes. Veel meer beoogt zij echter de bestudering van de 
missiegeschiedenis in al haar veelzijdige aspecten te sti
muleren. Elk van de in deze studie vermelde motieven 
heeft nog meer of minder het karakter van een hypothese, 
waarvan de houdbaarheid door nader onderzoek moet 
worden bewezen. In zoverre is het geen obligate frase, 
maar een vooropgezette wens, dat deze studie meer vra
gen zal oproepen dan beantwoorden. 
Behalve in (missie)historiografisch opzicht kan deze stu
die misschien ook anderszins nog zekere relevantiewaar
de opleveren, die overigens - weer gezien de vele beperkin
gen - slechts gering zal zijn. Mogelijk kan een historische 
reflectie op de motivatie van missiewerkzaamheid een 
bijdrage leveren tot het verstaan van de huidige missio
naire en missiologische ontwikkelingen, zulks te meer daar 
de vooroorlogse, 'klassieke' missieperiode zowel inhoude
lijk als methodisch tot een 'problematisch gegeven' lijkt 
geworden voor missiologen.18 Voor terugkerende missio
narissen kan deze studie misschien een bijdrage zijn tot 
het zelf-verstaan van hun situatie en daarmee enigszins 
dienstig voor de leniging van de persoonlijke en pastorale 
nood, waarin deze jaar na jaar groeiende groep 'repa-
trianten' verkeert. Ook voor het identiteitsbegrip van het 
Nederlands katholicisme zou deze studie wellicht van eni
ge betekenis kunnen zijn. In elk geval hebben bij het 
onderzoek - op de achtergrond - steeds ook de volgende 
vragen meegespeeld: Welke wisselwerking bestaat er tus
sen de missieactiviteit van de Nederlandse katholieken en 
de opbloei van de katholieke kerk in Nederland zelf? 
Meer in het bijzonder: welke betekenis heeft de missie-

12 



geest en -actie voor het Nederlands katholicisme zelf ge
had? 

Tot slot van deze verantwoording heb ik zelf nog een 
even aangename als noodzakelijke missie. Plicht tot dank
baarheid gebiedt mij namelijk al degenen te danken, die 
hebben bijgedragen tot de verwezenlijking van deze 
studie. De studiesecretaris van de Nederlandse Missieraad, 
drs. J.M. van Engelen, heeft mij overgehaald tot een refe
raat over dit onderwerp tijdens het Missiologisch Beraad 
1972. Voor het bestuur van de Pauselijke Missiewerken 
is dit referaat aanleiding geweest mij uit te nodigen tot 
een nadere uitwerking van het thema om het uiteinde
lijk in deze vorm te publiceren onder zijn auspiciën. Met 
name de overtuigende aansporingen van aalmoezenier 
Th.M. Bours hebben de laatste resten van verzet in mij 
gebroken om mij niet in een nieuw missieavontuur 
te storten; aan onze vele en indringende gesprekken dank 
ik niet alleen een 'zeit- und personennahes' inzicht in 
de geschiedenis van de Nederlandse missiebeweging, maar 
heb ik ook een oprechte bewondering voor zijn historisch 
zintuig overgehouden. Pater Gregorius O.F.M. Gap., een 
nestor van de missiebeweging, heeft mij eveneens waar
devolle informatie verschaft over de achtergronden van 
de Nederlandse missiegeschiedenis. Gerard Dierick en 
Toon Janssen, twee trouwe vrienden en collegae, hebben 
mij opnieuw zeer aan zich verplicht door de kritische, 
maar vooral stimulerende belangstelling, waarmee zij de
ze studie hebben gevolgd en tevens bijgestuurd; hun steun 
kan niet elegant genoeg worden gewaardeerd. Een onder
zoek als voor deze studie kan slechts verricht worden 
dankzij de welwillende, voortdurende medewerking van 
een bibliothecaris: André Maes, de beheerder van de 
K.D.C.-boekerij, is zo'n uit het goede 'boekhoudershout' 
gesneden onbaatzuchtige medewerker. Zuster Eugénie 
Borst tenslotte heeft bijna met de motivatie van een mis
sionaris het overgrote deel van het manuscript uitgetypt; 
haar toewijding in dit en elk ander opzicht, waarin ik 
haar heb leren kennen, draagt het verkwikkende ken
merk van de ware religieuze. 

Nijmegen, Beloken Pasen 1974 
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1. KRONIEK VAN 'HET GROÓTE MISSIEUUR'i 

In de loop van de negentiende eeuw waren er diverse, 
zowel externe als interne omstandigheden, die de voor
spoedige ontwikkeling van het missiewerk aanmerkelijk 
hebben begunstigd. De geografische ontsluiting van he
le 'werelddelen' vormde een belangrijke stimulans voor 
de missionaire arbeid. Verkeerstechnisch werd het moge
lijk de gehele wereld te bereizen. Direct of indirect kon 
de missie vaak profiteren van de koloniale expansie van 
de westerse mogendheden, waardoor telkens nieuwe ge
bieden zowel politiek als economisch binnen bereik wa
ren gekomen. De afschaffing van de slavernij, waaraan 
de kerk overigens ook zelf actief heeft deelgenomen (o.a. 
kardinaal Lavigerie), heeft eveneens de missiearbeid be
vorderd. 
Tegelijk waren er ook kerkelijke ontwikkelingen, die een 
gunstige invloed op de ontwikkeling van het missiewerk 
hadden. In de eerste plaats was daar de omstandigheid, 
dat er geleidelijk zo goed als een einde kwam aan het on
derscheid tussen de zogenaamde Padroadogebieden en de 
Propaganda-missies: nagenoeg alle missies vielen voortaan 
rechtstreeks onder Rome en werden door de Congregatio 
de Propaganda Fide (kortweg: de Propaganda) geleid. 
Sinds Gregorius XVI (1831-1846), zelf oud-prefect van 
de Propaganda, trokken de pausen zich het missiewerk 
meer en meer aan. Bovendien werden in deze eeuw de 
drie organisaties tot ondersteuning van het missiewerk 
opgericht, die later het predicaat 'pauselijk' zouden ver
werven: het Genootschap tot Voortplanting des Geloofs 
(1822), het Genootschap der H.Kindsheid (1843) en het 
St. Petrus' Liefdewerk (1889).2 Tegen het einde van de 
eeuw kwam ook de zendingswetenschap van de grond. 
Weliswaar was deze nieuwe tak van wetenschap van pro
testantse oorsprong, maar haar invloed deed zich weldra 
ook in de missie gelden. Vooral de protestantse missioloog 
Gustav Warneck had een grote uitstraling. 
Voor Nederland kwamen daar nog enige bijzondere om-
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standigheden bij, die er voor zorgden, dat de voorboden 
van 'het groóte missieuur' zich al in de tweede helft 
van de negentiende eeuw aandienden. Weliswaar had de 
eerste eeuwhelft al een opleving van de Nederlandse 
missieijver te zien gegeven, maar deze was nog van zeer 
beperkte aard geweest; alleen de seculiere geestelijkheid 
'deed aan' missiewerk en dan nog uitsluitend in de eigen 
koloniën ten behoeve van de Europeanen. Na 1860 
kwam in deze situatie grondig verandering: van een mis
sieland ontwikkelden de Nederlandse katholieken zich tot 
een missievolk. Reeds in Nederland gevestigde orden en 
congregaties begonnen missietaken op zich te nemen, maar 
vooral het feit, dat allerlei buitenlandse missiecongrega
ties zich in Nederland kwamen vestigen, droeg belangrijk 
tot de opkomst van de opmerkelijke missiebeweging bij. 
In het bijzonder door de antikerkelijke ontwikkelingen in 
Duitsland en Frankrijk week een aantal missiecongrega
ties naar Nederland uit: ten gevolge van de Kulturkampf 
vestigde de Duitser Arnold Janssen zich in 1875 te Steyl 
en stichtte daar het missionerend Gezelschap van het 
Goddelijk Woord (S.V.D.); door de Franse kloosterwet-
ten weken achtereenvolgens naar ons land uit: de Lazaris
ten (1880), de Missionarissen van het H.Hart (M.S.C.) 
(1880), de Montfortanen (1883), de Priesters van het H. 
Hart van Jezus (S.C.J.) (1883), de Missionarissen van de 
H. Familie (M.S.F.) (1895) en de Paters van de H.H. 
Harten (SS.CC.) (1896). Bij deze 'uitwijkelingen' voeg
den zich in de loop van de jaren nog andere buitenland
se missiecongregaties, die inmiddels ook bespeurd hadden 
dat katholiek Nederland en speciaal het katholieke Zui
den en daar nog weer in het bijzonder het Bossche 
diocees een vruchtbare missieakker boden: de Witte Pa
ters (1889), de Fathers van Mill Hill (1890), de Sociëteit 
voor Afrikaanse Missiën (S.M.A.) uit Lyon (1892), de 
Belgische Missionarissen van Scheut (1899), en de beide 
Franse congregaties van de Paters van de H. Geest (C.S.Sp.) 
(1904) en de Maristen (1911). Al deze 'buitenlandse' ini
tiatieven hebben een dubbele verdienste gehad: zij heb
ben de katholieke jeugd van Nederland gewonnen voor 
het missiewerk en tegelijk aan het missiewerk de interna
tionale richting gegeven, die zo kenmerkend zou worden 

16 



voor de Nederlandse bijdrage. 
Vooral ook geïnspireerd door het voorbeeld van de tal
rijke en succesvolle 'geïmporteerde' opleidingsinstituten, 
die in het bijzonder beneden de Moerdijk opschoten, 
gingen ook de reeds in Nederland bestaande orden en 
congregaties zich meer en meer op missietaken toeleggen: 
de Carmelieten (1904), de Capucijnen (1905), de Kruis
heren (1908), de Conventuelen (1910), de Passionisten 
(1916), de Norbertijnen (1923). De resultaten van de ver
hoogde missie-activiteiten laten zich in enkele cijfers - al
thans enigermate - uitdrukken: tussen 1854 en 1860 ver
trokken 42 priestermissionarissen uit Nederland, een aan
tal dat in de vijf volgende decennia, tot 1910, opliep tot 
resp. 89, 108, 147, 248 en 341. 
Vanzelfsprekend brachten al deze missiecongregaties en 
hun werkzaamheid ook allerlei vormen van missieactie 
met zich mee, met het doel om de opleiding en uitzen
ding van de missionarissen moreel en financieel te onder
steunen: het Liefdewerk van de H. Augustinus en de H. 
Monica ter ondersteuning van de missie der Witte Pa
ters in Afrika (1883); de St. Claverbond voor de Jezuïe
tenmissies in Nederlands Oost-Indië (1886); het Hofbauer-
Liefdewerk voor de missies van de Redemptoristen in 
Suriname (1890); de Zuid-Sjansi-bond onder bescher
ming van de H. Martelaren van Gorcum, die op initiatief 
van de Derde Orde van Franciscus werd opgericht ten 
behoeve van de Franciscaanse missie in China (1891); 
de Dominicus-penning ter ondersteuning van de missie 
der paters Dominicanen op Curaçao (1892); de St.Jozef-
Vereeniging werd door de zusters van J.M.J. te 's-Herto-
genbosch opgericht om hun missiearbeid in Madras (Voor-
Indië) te steunen (1902); het Liefdewerk van het Gezel
schap van Maria (1911) bedoelde het missiewerk van de 
paters Maristen te steunen; de paters Passionisten richtten 
de Kruispenning op ten behoeve van hun missies (1912). 

Bij al deze missieactiviteit deed zich sinds ongeveer de 
eeuwwende een merkwaardige, paradoxale ontwikkeling 
op het gebied van de Nederlandse missieactie voor: ter
wijl de ondernemingslust in de particuliere sector een 
hoge vlucht nam, ging de algemene missieactie in het 
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eerste decennium van de twintigste eeuw opvallend snel 
achteruit. De inkomsten van het Genootschap tot Voort
planting des Geloofs daalden van 176.835 frs in 1897 tot 
61.672 frs in 1913.3 Ook al is deze achteruitgang misschien 
ten dele te verklaren uit het 'Franse' karakter van de 
Voortplanting, evenzeer is het waar dat de vele missione
rende instanties veelal langs elkaar heen, zo niet tegen el
kaar in werkten. Heel de missieactie was op particula-
ristische leest geschoeid. Van enige coördinatie, laat staan 
gezamenlijke organisatie was geen sprake. 
Om in deze leemte te voorzien moesten buitenlandse en 
vooral Duitse modellen te hulp schieten. Omstreeks 1910 
kwam in het Duitse katholicisme een voorbeeldige mis
sieactie op gang, die een sterke aantrekkingskracht op Ne
derland uitoefende.* Met name in drie opzichten is van 
de Duitse missiebeweging een aanwijsbare invloed op de 
Nederlandse uitgegaan: wetenschap, organisatie en lite
ratuur. Aan de Münsterse universiteit werd in 1910 de 
eerste leerstoel voor (katholieke) missiologie gevestigd en 
bezet door de bekende dr. Jos. Schmidlin. Op diens ini
tiatief en dat van pater dr. F. Schwager S.V.D. kwamen 
in 1912 en volgende jaren in de Westduitse diocesen 
Münster, Trier, Paderborn en Keulen missieverenigingen 
van priesters tot stand. Tezelfdertijd verscheen een om
vangrijke en veelzijdige missieliteratuur, die hetzij recht
streeks hetzij in vertaling ook op de Nederlandse missie
beweging uitstraalde. 

Het eigenlijke begin van 'het groóte missieuur' voor Ne
derland wordt veelal op 1915 gesteld, toen Leopold van 
Rijckevorsel S.J. met zijn eerste brochure de 'klaroen-
stoot' gaf.5 De start laat zich echter niet zo gemakkelijk 
op één jaar en nog veel minder op één feit vastleggen; 
de grote gebeurtenissen in de aanvangsjaren liepen niet 
alleen parallel maar ook dooreen.6 Zoveel is echter zeker, 
in de jaren 1915-1920 zijn de grondslagen gelegd voor 
de Nederlandse missiebeweging. Trouwens ook de jaren 
vóór 1915 gaven al verschijnselen te zien, die op z'n minst 
'het groóte missieuur' inluidden: de oprichting van de 
Indische Missïevereniging (1912) en de publicaties van 
de paters Fischer, Hendrickx en Jansen zijn daarvan de 
meest in het oog springende voorbeelden. Van Rijcke-
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vorsels brochures brachten echter een dermate opvallen
de stroomversnelling in de missieactie teweeg, dat de tijd
genoten al spoedig en vrijwel algemeen deze geschriften 
als het startsein van de missiebeweging beschouwden, 
d.w.z. van de overgang van de particularistische naar de 
algemene missieactie. Ondanks de alarmerende berichten 
over de teruggang van de algemene missieactie stond ken
nelijk de veer van 'het groote-missie-uur'-werk op dat 
moment al strak gespannen. Opeens greep een aantal fac
toren, zowel externe als interne, in elkaar en was er 
mankracht beschikbaar, waardoor de missieactie binnen 
enkele jaren boven het particularistische niveau uitgetild 
kon worden. 
Het was zaak de aanwezige krachten zo goed mogelijk 
te bundelen en te activeren. Om dit te bereiken was een 
krachtige organisatie nodig en die behoefde in de toen
malige omstandigheden de medewerking van de clergé. 
Van Rijckevorsel wees op die noodzaak en zijn confrater 
dr.A. Slijpen S.J. voegde bijna onmiddellijk de daad bij 
het woord door de oprichting van de Apostolische Pries
terbond. Mgr. Α. Hermus en dr. Jan Smit - twee 'wereld-
heren' - namen in de loop van 1917 het initiatief over. 
Dat jaar vormde trouwens door de Nijmeegse Katholieken
dag toch al het definitieve keerpunt in de Nederlandse 
missiebeweging. Vanaf dat moment kwam de organisatie 
met succes van de grond: via 'Diocesane Missie-Comité's' 
kwam men in 1919 tot de oprichting van de Priestermis-
siebond. De benoeming van kardinaal van Rossum tot 
prefect van de Congregatie de Propaganda Fide gaf nog 
een extra-impuls aan de reeds bestaande missiegeest
drift van katholiek Nederland. Bovendien werd zijn in
vloed al spoedig zichtbaar in de encycliek Maximum Ulied, 
die Benedictus XV uitvaardigde. 
Van grote betekenis voor de opbouw van de missieactie 
is de stroom van literatuur geweest, die in de vorm van 
propagandabrochures, tijdschriften, handleidingen, mis-
sieverhalen e.d. binnen enkele jaren op gang kwam. In 
de jaren 1916-17 was de missieactie maandenlang voorpa
ginanieuws van de katholieke dagbladen. Aan deze even 
stevige als interessante persdiscussie werd door vooraan
staande katholieken en missiekenners deelgenomen, o.m. 
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door pater dr. A. Freitag S.V.D., een van de eerste ge
promoveerde missiologen van Münster en als zodanig van 
belang voor de deskundige begeleiding van de missieac
tiviteiten, en door Gerard Brom.? 
Het artikel Wereldapostobat, dat de laatstgenoemde voor
jaar 1917 publiceerde in 'zijn' Beiaard, heeft belangrijk 
bijgedragen tot de missionaire bewustwording, met na
me in intellectuele kringen. Brom representeerde trou
wens ook een opmerkelijke stroming in het Nederlands 
katholicisme, die in diezelfde jaren 'de eenheid van bin
nen- en buitenlandse zending' hoopte te bereiken.e Ver
der kon de missie in die jaren natuurlijk ook profiteren 
van het zich organiserende 'katholieke leven' in Neder
land, dat zich op bijna heel het maatschappelijk en ker
kelijk terrein manifesteerde: de voorspoedige afloop van 
de schoolstrijd, die resulteerde in de financiële gelijkstel
ling van openbaar en bijzonder onderwijs en bijgevolg 
in een grote bloei van het katholiek onderwijs; de o p 
komst van de sociale organisaties; de uitbouw van de 
R.K. Staatspartij, van de katholieke pers en van de carita
tieve instellingen; de invloeden van de liturgische, de 
apostolische en speciaal de eucharistische beweging. Met 
betrekking tot de laatste wezen de tijdgenoten bij herha
ling op de onmiskenbare, bijna meetbare invloed, die 
van de invoering van de veelvuldige en met name de ver
vroegde H. Communie (1911) zou zijn uitgegaan. Ten
slotte mag niet de betekenis veronachtzaamd worden, die 
indirect van de Eerste Wereldoorlog enerzijds en de Ne
derlandse neutraliteit anderzijds is uitgegaan op de mis
siebeweging. 

FEITEN EN GEGEVENS TOT 1920: 

1912 
september 12: Oprichting van de Indische Vereeniging van Neder-
landsche katholieken* door het tweede kamerlid W. H. Boogaardt 
en mgr. M. Claessens. Weldra, kreeg deze vereniging de volksnaam 
Indische Missie-Vereeniging (IMV) wegens haar doel: de missie in 
de Nederlandse koloniën te bevorderen. Kardinaal Van Rossum nam 

• Wat het gebruik van hoofdletters in namen van verenigingen, 
titels van tijdschriften, boeken enz. betreft: hiervoor is steeds de 
oorspronkelijke versie gevolgd. 
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al spoedig het beschermheerschap op zich. Bovendien verwierf de 
vereniging bijna meteen de aanbeveling van het Nederlands episco
paat. 
1913 
J. Hendrickx S.V.D. publiceert: Het Missiewerk naar voren. God wil 
het!, een Nederlandse bewerking van het boek van de Duitse pater 
H. Fischer S.V.D.: Jesu letzter Wille. Van dit 'gulden boekje' is een 
belangrijke directe impuls op de Nederlandse missiebeweging uitge
gaan. 
1914 
J. L. Jansen C.ss.R. publiceert in de NKS 'een brandend artikel': 
IJver voor de vreemde missies. 
1915 
Leopold van Rijckevorsel S.J. publiceert de brochure: Missie en 
Missieactie. De juist van de missie op Java teruggekeerde frater-
jezuiet, die in Nederland zijn theologische studies kwam voltooien, 
had in het studiehuis van Valkenburg kennis genomen van de 
Duitse missieactie en streefde ernaar in Nederland een analoge ont
wikkeling op gang te brengen. 
1916 
juli 17: Oprichting van een missievereniging op het groot-seminarie 
Warmond (bisdom Haarlem). Op het groot-seminarie Roermond 
bestond al zo'n vereniging sinds 21 november 1896. 
Leopold van Rijckevorsel S.J. publiceert een tweede brochure: Missie
actie in Nederland. Beide brochures van pater Van Rijckevorsel, 
maar vooral de tweede, werden al door de tijdgenoten de "bazuin-
stoot' voor de missiebeweging in Nederland genoemd. 
Dr. A. Slijpen S.J., leraar aan het Jezuïetencollege van Katwijk en 
later hoogleraar aan de Katholieke Universiteit Nijmegen, richt de 
Apostolische Priesterbond op. Deze werd georganiseerd naar het 
voorbeeld van de Santa Lega Apostolica, die door de Italiaanse 
Jezuïet P. Petazzi in het leven was geroepen (1915). Na een jaar telde 
de Nederlandse 'afdeling' reeds ca 2000 leden. 
1916/17 
Van het najaar 1916 tot de Nijmeegse Katholiekendag vindt een uit
voerige discussie plaats in de grote katholieke dagbladen van Neder
land (De Tijd, de Maasbode, Het Centrum) over missievraagstukken. 
Met name het vraagstuk van algemene of particuliere missieactie 
speelt een zwaarwegende rol, alsmede het vraagstuk van de koloniale 
missie. 
1917 
maart: Gerard Brom publiceert zijn artikel Wereldapostolaat in de 
maartaflevering van De Beiaard. 
maart 26: Vergadering te Tilburg, waar o.m. L. van Rijckevorsel S.J., 
p. Waltherus O.F.M.Cap., pater A. van Croonenburg M.S.C, en 
father H. Ahaus (Mill Hill) beraadslagen over de Nederlandse mis
sies in de koloniën. Mgr. M. J. Claessens, secretaris van de Indische 
Missievereniging, was verhinderd. 
april: Inter-seminariale vergadering van studenten van vier groot-
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seminaries in het Missiehuis te Tilburg. 
mei: Oprichting van een missievereniging op het groot-seminarie 
Rijsenburg (aartsbisdom Utrecht). 
juni 4: Vergadering te St. Michielsgestel ten huize van mgr. 
A. Hermus, waar behalve de deelnemers aan de vergadering van 
26 maart 1917 ook mgr. M. J. Claessens en pater H. Raymakers 
C.I.C.M. aanwezig zijn. Laatstgenoemde is als bemiddelaar voor 
deze bijeenkomst opgetreden. Hier is de grondslag voor samen
werking gelegd. Om die samenwerking te bestendigen en uit te 
breiden besloot spoedig daarna het Permanent Comité van de 
Bossche Katholiekendagen de negende Katholiekendag te houden 
op 23 september 1917 te Nijmegen over de Missiën. 
juni: Mgr. A. Hermus, directeur van het Doofstommeninstituut te 
St. Michielsgestel, benevens directeur van het Genootschap tot 
Voortplanting des Geloofs in het Bossche diocees, publiceert in de 
juni-aflevering van de Nederlandsche Katholieke Stemmen een be
langrijk artikel: Organisatie en Centralisatie van de missieactie in 
Nederland. Dr. Jan Smit, professor aan het aartsbisschoppelijk groot
seminarie Rijsenburg, publiceert in diezelfde aflevering van de NKS 
een ander belangrijk artikel: Georganiseerde missieactie der priesters. 
juli: Eerste aflevering van het tijdschrift van de IMV verschijnt: 
Onte Missiën in Oost en West-Indië. In 1931 wordt de naam ge
wijzigd in: Koloniaal Missietijdschrift. Na de tweede wereldoorlog 
verandert de naam nogmaals: Indisch Missietijdschrift. Sinds 1964 
is het opgegaan in Missie-Integraal (tot 1969). 
september 23: 9e Bossche Katholiekendag te Nijmegen, die geheel 
aan de missie gewijd was. Na de brochures van pater Van Rijckevorsel 
werd deze 'gloriedag der missiën' gedurende geheel de periode van 
'het groóte missieuur' telkens weer aangehaald als de belangrijkste 
stap op de weg in de missierichting. 
De katholiekendag was verdeeld in een viertal secties: I. De Priesters 
en de Missie-actie. 2. De Leeken en de Missie-actie. 3. De Arbeiders
stand en de Missie-actie. 4. De Vrouwen en de Missie-actie. De rede 
van mgr. A. Hermus Missie-actie van de parochiale geestelijkheid 
vormde de inleiding voor een levendige discussie over dit onderwerp. 
Grote indruk maakte ook de feestrede van de toenmaals gevierde 
redenaar pater H. Raymakers C.I.C.M. voor de algemene vergadering. 
oktober: Eerste aflevering van het orgaan van de Apostolische Pries
terbond verschijnt onder de naam: Apostolische Priesterbond. Tege
lijk met de opheffing van de Apostolische Priesterbond (voorjaar 
1919) is dit blad ook opgehouden te verschijnen. 
oktober 18: Oprichting Diocesaan Missie-Comité in het bisdom 
's-Hertogenbosch. 
november 1: Oprichting van een missievereniging op het groot
seminarie Hoeven (bisdom Breda). 
Het Bossche Diocesaan Missie-Comité publiceert de brochures: Het 
Missiefeest en Het Gebed en de Missie. 
De uitgeverij P. Brand te Bussum publiceert een Nederlandse ver
taling (door L. van Rijckevorsel) van het Duitse boek: Missiepreeken, 
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van Λ. Huonder. 
1918 
maart: W. kard. van Rossum benoemd tot prefect van de Congrega
tie de Propaganda Fide. 
mei 25: Oprichting Diocesaan Missie-Comité in het aartsbisdom 
Utrecht. (Volgens sommige gegevens vond de oprichting op 29 juni 
1918 plaats.) 
mei: Te Amsterdam wordt de eerste studenten-missiedag gehouden. 
Een jaar later (op 23 febr. 1919) besluiten de diverse studentenver
enigingen tot een gezamenlijke studenten-missieactie (Missie-Inter
academiale). Een belangrijk onderdeel van de studenten-missieactie 
werden de missiecursussen, die vanaf 1919 jaarlijks werden gehouden. 
De medische missie vormde vanaf het begin eveneens een voornaam 
punt van actie. 
juli 23: Oprichting Diocesaan Missie-Comité in het bisdom Breda. 
december 13: Oprichting Diocesaan Missie-Comité in het bisdom 
Roermond. 
december 31: De r.k. onderwijzeressen in het bisdom Den Bosch 
richten binnen hun vereniging een afzonderlijke missiesectie op. 
Father dr. H. Ahaus (Mill Hill) publiceert in het Annuarium van de 
Apologetische Vereenigtng Petrus Canisius een invloedrijk artikel: 
Missie en Missie-actie. 
1919 
januari 29: Gecombineerde vergadering van de diocesane missie-
comités te 's-Hcrtogenhosch, waar tot oprichting van een Priester-
missiebond wordt besloten. 
maart 19: Oprichting van een missievereniging op het groot-seminarie 
Haaren (bisdom 's-Bosch). 
maart: De Paters van de H.H. Harten (SS.CC.) publiceren onder 
redactie van Desiderius Cox SS.CC. de eerste aflevering van een 
nieuw algemeen missietijdschrift: Wereldapostolaat. Maandschrift 
voor algemeene missie-actie. Dit tijdschrift heeft slechts een jaar be
staan en is toen geweken voor Het Missiewerk, dat in het najaar van 
1919 begon te verschijnen. 
april 2: Oprichting Diocesaan Missie-Comité in het bisdom Haarlem. 
(Volgens sommige gegevens vond de oprichting op 12 maart 1919 
plaats.) 
april 11: Goedkeuring van de statuten van de Nederlandse Priester-
missiebond door de kardinaal-prefect van de Propaganda. Daarmee 
was Nederland, na Italië en Duitsland, de derde afdeling van de 
internationale Pia Unto cleri pro Missionibus, zoals deze in 1916 
door de Italiaanse priester Paolo Manna was opgericht. Rome wenste 
dat deze vereniging de enige />ne$ier-missiebond zou zijn, reden 
waarom pater Slijpen 'zijn' Apostolische Priesterbond voorjaar 1919 
ophief ten gunste van de nieuwe bond. Voortbouwend op het succes 
van zijn voorloper verenigde de Priestcrmissiebond weldra het 
grootste deel van de clergé in zijn gelederen: 3000 leden (okt. 1919). 
Met deze cijfers streefde de Nederlandse Priestennissiebond de reeds 
bestaande al meteen voorbij. De bond stond onder voorzitterschap 
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van de aartsbisschop. Mgr. Hermus was de eerste algemeen secretaris 
en dr. Smit de eerste penningmeester. 
mei 5: Bredaas Priestercongres voor missieactie (het eerste in Neder
land in zijn soort). 
augustus: Eerste aflevering van het driemaandelijks orgaan van de 
Priestermissiebond verschijnt onder hoofdredactie van dr. Jan Smit: 
Het Missiewerk. Tijdschrift voor missiekennis en missieactie. Het 
blad was bestemd 'voor geestelijken en meer ontwikkelde lecken'. 
De redactie werd achtereenvolgens gevormd door: van 1919 tot 1922 
dr. J. Smit en mgr. A. Hermus; van 1922 tot 1930 door rector C. 
Zwijsen, mgr. A. Hermus en rector Th. Bekkers; van 1930 tot 1940 
door mgr. Th . Bekkers en prof. dr. Alph. Mulders. Sinds 1946 on
dertitel: Nederlands(ch) Tijdschrift voor Missiewetenschap onder 
hoofdredactie van mgr. prof. dr. Alph. Mulders (1946-1970) en prof. 
dr. Amulf Camps O.F.M. (1971). Naast Het Missiewerk ontstond in 
1947 het tijdschrift Missieaktie. In 1972 fuseerde Het Missiewerk 
met het zendingstijdschrift De Heerbaan in een nieuw tijdschrift: 
Wereld en Zending. 
augustus 15 - 17: Kapelaan A. Fruytier, lid van het Diocesaan Mis-
sie-Comité van Breda, organiseert te Breda de eerste missietentoon
stelling. 
september: Eerste Nederlandse Katholiekendag te Utrecht, waar een 
afzonderlijke sectie voor de missie was ingericht. 
oktober 25: De r.k. onderwijzers in het aartsbisdom Utrecht richten 
een missiesectie op. 
november 30: Paus Benedictus XV publiceert de missie-encycliek 
Maximum Illud. Dit document, op de totstandkoming waarvan kard. 
Van Rossum belangrijke invloed heeft uitgeoefend, is van grote bete
kenis geweest voor de zich ontwikkelende missiebeweging. 
Pater Tarcisius O.F.M. Cap. publiceert ten behoeve van het onder
wijs het boek De Missie bij het Onderwijs, een Nederlandse bewer
king van het boek van de Duitse missioloog dr. F. Schwager S.V.D.: 
Die Katholische Heidenmission im Schulunterricht. 
Het Diocesaan Missie-Comité van Den Bosch publiceert de brochure: 
Missieactie en Jeugd. Deze brochure is een samenvoeging van twee 
iets eerder verschenen brochures: De missie en het onderwijs en 
Missie en karaktervorming, eveneens uitgegeven door het Bossche 
Diocesaan Missie-Comité. 

Terwijl de jaren van 1915 tot 1920 globaal genomen als 
de geestdriftige pioniersperiode van de Nederlandse mis
siebeweging beschouwd kunnen worden, dragen de jaren 
twintig het kenmerk van consolidatie en gedeeltelijk zelfs 
van een lichte stagnatie. Door tal van activiteiten, zoals 
missiedagen en -weken, missiefeesten en -tentoonstellingen, 
spande men zich in om de gewekte belangstelling leven
dig te houden. Voor het grootste deel werd de aan-
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dacht voor de missie inderdaad vastgehouden, maar een 
zekere verflauwing van de interesse - met name rond het 
midden van de jaren twintig - kan toch niet ontkend 
worden. Deze kwam vooral tot uiting in een tijdelijke -
overigens geringe - inzinking van de inkomsten voor de 
Voortplanting en de Kindsheid. Diverse oorzaken leidden 
tot deze stagnatie: een begrijpelijk luwen van de oorspron
kelijke geestdrift na enkele jaren; door de bisschoppen 
werd de aanvankelijk 'vrije' missieactie aan banden gelegd 
of althans gereguleerd; de vele andere geldverslindende 
activiteiten van katholiek Nederland, met name R.K. Uni
versiteit, Katholieke Radio Omroep, middelbaar onder
wijs; de inkomsten van het Sint Petrus' Liefdewerk gin
gen min of meer ten koste van de beide andere genoot
schappen; het vertrek van dr. Jan Smit (1922), die im
mers als 'de ziel van de Nederlandse Missieactie' gold«, 
naar Noorwegen betekende een gevoelig verlies aan man
kracht. 
Door tijdgenoten zijn deze tijdelijke stilstand en gedeelte
lijke achteruitgang echter soms wat overtrokken, want in 
feite werd in deze jaren wel degelijk op de fundamenten 
uit het beginstadium van 'het groóte missieuur', voortge
bouwd. Naast mgr. A. Hermus, de promotor en eerste 
secretaris van de Priestermissiebond, verwierf vooral rec
tor Th. Bekkers zich verdiensten als de organisator en 
de eerste nationale directeur van de Priestermissiebond 
(1927-1950). Opvallend voor deze periode was ook de 
grotere rechtstreekse bemoeienis van Rome met missie 
en missieactie. Ondanks bedenkingen van Nederlandse 
zijde werd op uitdrukkelijk verlangen van kard. Van Ros-
sum in 1920 het St. Petrus' Liefdewerk in ons land opge
richt. Voorts was het opmerkelijk, dat Pius XI al zo spoe
dig na de encycliek Maximum Illud van zijn voorganger 
in 1926 een tweede missie-encycliek publiceerde: Rerum 
Ecclesiae. Als 'magna charta' der moderne missiebewe
ging zijn beide encyclieken van doorslaggevende betekenis 
geweest voor de ontwikkeling van de missie in de jaren 
twintig en dertig. 
Pius XI, die zich al van meetaf aan ten doel stelde vóór 
alles een 'missiepaus' te worden, heeft zich deze erenaam 
inderdaad verworven, hierin belangrijk bijgestaan door 
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zijn Propagandaprefect kard. Van Rossum. Gezamenlijk 
hebben zij het 'organisatieplan van de H. Stoel' ont
wikkeld.10 De parochiële opzet van de missieactie in de 
missionerende landen en de bevordering van de inheem
se kerken in de missielanden, die vooral gesteund werden 
door het St. Petrus' Liefdewerk, vormden twee opvallen
de kenmerken van dit plan. Tijdens het pontificaat van 
Pius XI werden maar liefst 211 nieuwe missiedistricten 
ingericht. 

FEITEN EN GEGEVENS UIT DE JAREN TWINTIG: 

1920 
Het St. Petrus' Liefdewerk (voor de opleiding van de inheemse gees
telijkheid) wordt op uitdrukkelijk verzoek van kard. Van Rossum 
ook in Nederland opgericht. Dr. Jan Smit was tot zijn vertrek naar 
Noorwegen, in 1922, de eerste directeur. Hij werd opgevolgd door 
Th. Bekkers. Naast de grote genootschappen van de Voortplanting 
en de Kindsheid nam dit nieuwe liefdewerk spoedig een voorname 
plaats in en bereikte in wereldverband zelfs 'den absoluten voor
rang'. 
De missionarissen van de diverse congregaties organiseren zich in 
de Vereenigde Miwionarissen, een vereniging, die beoogde door 
onderlinge samenwerking de missieactie te bevorderen en die zich 
in de beginjaren vooral verdienstelijk heeft gemaakt bij het inrich
ten van gemeenschappelijke missietentoonstellingen. 
Gebedenverbond voor Scandinavië en Finland opgericht door mgr. 
A. F. Diepen, bisschop van 's-Hertogenbosch. 
Missieweken o.a. in Nijmegen, Rotterdam, Den Haag, Den Bosch, 
Bergen op Zoom, Venlo, Amsterdam. 
1921 
juli 12-14: 'Eerste Nederlandsche Missiecongres', georganiseerd door 
de Priestermissiebond, wordt gehouden te Maastricht, tegelijk met de 
Missieweek aldaar. 
Paters van de H. Geest richten een 'Kindermissiebond' op met een 
eigen tijdschrift: Ons Missievriendje. 
Op initiatief van W. Creutz-Lechleitner S.J. wordt te Nijmegen het 
St. Melania Werk opgericht als een vorm van vrouwelijk leken-
apostolaat, met het doel 'de katholieke vorming der vrouw in Ne-
derlandsch Oost-Indië te helpen steunen'. Op uitdrukkelijk venoek 
van het episcopaat moet de nieuwe organisatie zich als een afdeling 
bij de Indische Missievereniging aansluiten. 
1922 
januari 11: In het Bossche diocees wordt een Federatie van missie-
naaikringen opgericht, die eerst nog een tijdlang de naam draagt van 
'Mgr. Hamer-kringen'. 
maart 13: Dr. Jan Olav Smit benoemd tot apostolisch vicaris van 
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Noorwegen en Spitsbergen. Na een zes-jarig verblijf in Noorwegen 
vestigde mgr. Smit zich te Rome, vanwaaruit hij nog jarenlang op 
allerlei manieren voor de kerk van Nederland van dienst is geweest. 
Aldaar is hij in 1972 op hoge leeftijd overleden en op het Campo 
Santo, naast de Sint Pieter, begraven. 
februari 6: Pius XI volgt Paus Benedictus XV op. 
mei 3: Motu proprio Romanorum Pontificum van de nieuwe paus 
Pius XI over de centralisatie der wereld-missieactie. Het Genoot
schap tot Voortplanting des Geloofs, dat in dit jaar zijn eeuwfeest 
viert, verwerft evenals het Genootschap van de H. Kindsheid en het 
St. Petrus' Liefdewerk het predikaat pauselijk. De hoofdzetel van de 
Voortplanting wordt tegelijk overgebracht van Lyon naar Rome bij 
de Propaganda, om de verdere uitbouw en internationalisering 
van dit Genootschap te bevorderen. 
september 25 - October 1: 'Eerste Internationaal Missiecongres', geor
ganiseerd door de Nederlandse Priestermissiebond, wordt te Utrecht 
gehouden. 
Eerste Internationaal Priester-missiecongres te Rome. 
1923 
mei 26 - juni 3: Missiewcek te Tilburg, bezocht door meer dan 
30.000 belangstellenden en met een batig saldo van f 20.000,—. 
augustus 8-15: Missieweek en tentoonstelling te Eindhoven. 
oktober 11-16: Leidse missieweek, waar de veertigste grote missie
tentoonstelling sinds 1919 werd gehouden. 
De eerste Indiër wordt door Pius XI tot bisschop gewijd. 
1924 
juni 4-9: Twentse Missieweek te Enschede, waaraan door vijfenveertig 
Twentse parochies werd deelgenomen. 
juli 31: Op initiatief van het Bossche Missie-Comité en met instem
ming van mgr. H. van de Wetering, aartsbisschop van Utrecht, werd 
tot kard. Van Rossum het verzoek gericht om na afloop van het 
Internationaal Eucharistisch Congres van Amsterdam - dat hij 
als Apostolisch Legaat had bijgewoond - een bezoek te komen 
brengen aan Den Bosch, om daar 'een samenkomst te hebben met 
allen die in Nederland bijzonder voor het Missiewerk ijverden en 
door deze gehuldigd te worden'. Door de voorzitter van deze bijeen
komst op 31 juli 1924 werd dit genoemd: 'De schoonste Missiedag 
dien Nederland ooit gekend heeft', want daar was "bijeen rondom 
Nederlands grootsten Zoon al wat in Nederland leiding gaf aan het 
heilig Missiewerk'.ii 
september 14-18: Missieweek van het Westland te Naaldwijk. 
Schrijven van kard. Van Rossum aan de Helmondse Missieweek, 
waarin de hoofdlijnen van het organisatieplan van de H. Stoel voor 
de missieactie worden ontvouwd. 
De zevende Twentse Katholiekendag wordt geheel gewijd aan het 
missiewerk. 
De missievereniging St. Franciscus Xaverius van het groot-seminarie 
Hoeven publiceert het boek: De Katholieke Missie in wezen en ont
wikkeling. 
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Provinciaal Concilie van Utrecht, waar ook een aantal bisschoppe
lijke voorschriften met betrekking tot de missieactie worden vast
gesteld. 
1925 
mei 17-22: Missieweek van West-Friesland. 
augustus 15-19: Missieweek te Helmond. 
september 20-27: Tweede Rotterdamse missieweek. 
Vaticaanse missietentoonstelling ter gelegenheid van het Heilig Jaar. 
Naar aanleiding van deze tentoonstelling wordt door de Priestermis-
siebond het gedenkboek Nederland en de Missten uitgegeven. 
De Priester-Missiebond publiceert de brochure: De organisatie der 
missieactie. Een opwekkend woord tot de R.K. Pastoors in Ne
derland namens Z.E. Kardinaal Van Rossum. 
1925/26 
Nederlandsch Medisch Missie-Comité te Rotterdam opgericht. In 
1928 begint dit comité een eigen tijdschrift: Medisch Missie-Maand
blad. In 1930 sluit dit comité zich aan bij de R.K. Artsenvereniging 
en heet voortaan: Medisch Missie-Comité der R.K. Artsenvereniging. 
Onder de naam Memisa (Medische Missieactie) bestaat deze vorm 
van missieactie nu nog voort. De werkzaamheid van dit comité was 
er niet in de eerste plaats op gericht medisch missiepersoneel uit 
te zenden, maar om vertrekkende missionarissen door middel van 
medische (spoed) cursussen zoveel mogelijk basiskennis op medisch 
gebied bij te brengen. 
1926 
februari 28: Paus Pius XI publiceert de missie-encycliek Rerum 
Ecclesiae. 
voorjaar: Het Diocesaan Missie-Comité van het bisdom Breda or
ganiseert op de scholen een Jubileum-Missie-Concours. 
april 14: Pius XI stelt de jaarlijkse, algemene Missiezondag in (voor
laatste zondag van oktober). 
april 25-30: Missieweek te Groningen. 
augustus 1: De eerste Nederlandse missiearts vertrekt naar de missie 
(van Flores). 
september 5-12: Missieweek van Midden-Limburg te Roermond. 
'Een feit van buitengewone beteekenis . . . was de enthousiaste, vor
stelijke ontvangst door het Missielievend Nederland bereid aan een 
zestal, de eerste, Chineesche Bisschoppen door den Opperherder der 
Kerk met de hoogepriesterlijke waardigheid bekleed.'1*) 
De Vaticaanse Missietentoonstelling van 1925 krijgt een permanent 
karakter in het Museum van Latenmen. 
P. Charles S.J. begint met de uitgave van zijn Missiologische Bijdra
gen. In de volgende jaren verschenen in totaal 148 van deze bijdra
gen, die telkens in vier bladzijden "kort en summierisch een of ander 
onderwerp op theoretisch, historisch of practisch terrein' behande
len: 'er is een maximum van nuttige inlichtingen gecomprimeerd in 
een minimum van omvang'.i') 
1927 
januari 1: Nederland telt 75 Missienaaikringen, waarvan 35 in het 
Bossche diocees. 
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februari 19-21: Missieweek van Alkmaar. 
mei 21-29: Interdiocesane missieweek te Nijmegen. 
Tweede Nederlandse missiecongres gehouden te Nijmegen en ge
organiseerd door de Piiestermissiebond. 
Oprichting van de Missieperscentrale: Agentia Fides. 
Te Keulen wordt de Missions-Verkehis-Arbeitsgemeinschaft (MIVA) 
opgericht, die in Nederland navolging vindt in de Missie-f'erkeers-
Middelenactie. 
De Amsterdamse student H. van der Sterren publiceert de GGG-
brochure: De Priesterkroon voor ieder volk. 
1928 
'Nijmeegsche Studentenmissiedub' opgericht. 
1929 
juni 24: Motu proprio Vix ad Summi Pontificatus apicem, waarin de 
definitieve statuten voor het St. Petrus' Liefdewerk worden vastge
legd, en het Motu proprio Decessor nosier over de samenwerking 
van de pauselijke missiegenootschappen. 
De Vrouwen van Nazareth vestigen zich in Nederlands-Indië. 

De jaren dertig vormen een bloeiperiode in de Neder
landse missiebeweging: een ongeëvenaard aantal missio
narissen werd in deze jaren uitgezonden en tevens be
reikten de inkomsten van de pauselijke missiegenootschap
pen recordhoogten. Men legde zich ook meer en meer 
toe op een theoretische fundering van de praktische mis
sieactie. Het streven was erop gericht de 'missiekunde' 
een passende plaats in de theologie te geven. Het is ove
rigens opvallend, dat dit streven hoofdzakelijk van onder
af kwam, want het waren de missiehandleidingen, samen
gesteld door de missieverenigingen van groot-seminarie-
studenten, die in dit opzicht de theologische spits afbe
ten. De oprichting van een leerstoel voor missieweten
schap aan de Katholieke Universiteit van Nijmegen bete
kende voorts een fundamentele stap op de weg naar een 
eigen missietheorie, die later nog verder werd ingeslagen 
door de inrichting van een Missiologische Week in Nij
megen, overigens naar het voorbeeld van Leuven. In deze 
jaren deden zich trouwens over het algemeen Belgische 
en vooral Vlaamse invloeden op de Nederlandse missie
beweging gelden, terwijl de Duitse tot een minimum daal
den. De Missiologische Bijdragen van pater P. Charles S.J., 
die al op het eind van de jaren twintig waren versche
nen, oefenden een groeiende invloed uit op de Nederland
se missiewetenschap. De talrijke Vlaamse uitgaven ten 

29 



behoeve van de missieactie, o.a. van de Redemptorist 
L. Lammertijn en van J. Lowie, vonden ook in Nederland 
ruime verspreiding. 
Een kenmerk van de Nederlandse missieactie in de twee
de helft van de jaren dertig was de grote nadruk, die 
werd gelegd op een meer systematische aanpak van de pa
rochiële missieactie. In dat verband en ook anderszins 
werd het belang van Katholieke Actie voor de missieactie 
- en omgekeerd - benadrukt. Terwijl in de voorgaande ja
ren het Bossche diocees onder de Nederlandse bisdommen 
aan de top van de missieactie stond, nam in de jaren 
dertig het Bisdom Roermond deze positie in, vooral dank 
zij de inspirerende leiding van dr. F. Feron, president 
van het groot-seminarie Roermond en later vicaris-gene
raal van dit bisdom. Tegen het einde van de jaren dertig 
openbaarden zich ook symptomen, die erop duidden dat 
de bloeiperiode haar hoogtepunt bereikt had: de inkom
sten van de pauselijke missiegenootschappen vertoonden 
een dalende lijn, waarin overigens de gevolgen van de 
economische crisis verdisconteerd moeten worden; veront
rustender waren de stilstand en zelfs achteruitgang van 
het aantal aanmeldingen voor de missiehuizen. 

FEITEN EN GEGEVENS UIT DE JAREN DERTIG: 

1930 
De Priestermissiebond vestigt een missiologische leerstoel aan de 
Katholieke Universiteit te Nijmegen, die wordt bezet door dr. Alph. 
Mulders. In 1936 wordt het lectoraat omgezet in een ordinariaat. 
oktober 22: De Indische Missievereniging richt in Den Haag het 
Centraal Katholiek Koloniaal Bureau op. Na de tweede wereldoorlog 
werd de naam gewijzigd in Centraal Indisch Missie-Bureau, nog weer 
later in Centraal Missiecommissariaat (CMC). 
1931 
Twaalfde Zomercursus van de Studentenmissieactie, gewijd aan het 
onderwerp: Missie en Nationalisme. 
1932 
augustus 30: Overlijden kard. Van Rossura. 
1933 
Eerste landelijke bijeenkomst van de diocesane directeuren van de 
H. Kindsheid. Daarna regelmatig. 
Instelling van een Radiomissiedag, met insigneverkoop aan alle 
katholieke kerken. In datzelfde jaar werd ook een begin gemaakt 
met uitzendingen t.b.v. de missionarissen-landgenoten door middel 
van de wereldzender. 
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De missievereniging St. Frandscus Xaverius van het grootseminarie 
Hoeven publiceert: De Katholieke Missie. 1. Missieleer. 
1934 
Sinds dit jaar organiseert de Priestermissiebond jaarlijks een missie
zondag der zieken, die met Pinksteren wordt gehouden. 
Sinds dit jaar verschijnen de Annalen van het Genootschap der H. 
Kindsheid onder de titel: De kleine Apostel. De oplage stijgt van 
42.000 abonnees in 1934 tot 155.000 in 1941. 
Father H. Ahaus H.H.M, publiceert: Het Missie-beginsel. Het 
Missiewerk van nu. De toekomst. 
1935 
augustus: Oprichting van een Missie-Inter-Seminariale (M.I.S.). 
De missievereniging van het groot-seminarie Haaren publiceert: 
Missie. Cursushandleiding. 
1936 
april 23-25: Inter-Seminariaal Missie-Congres te Nijmegen. 
november 13-15: Tweede Internationaal Priester-Missiecongres te 
Rome, waar Pius XI een belangrijke rede houdt over de missieplicht 
van de priester. 
De Priestermissiebond neemt het initiatief tot de jaarlijkse "Week 
van gebed en offer voor de missiën in de Oost en West' (Koloniale 
Missieweek). 
Nederlands volkenkundig missiemuseum te Tilburg opgericht. 
De katholieke studenten aan de Landbouwhogeschool te Wagenin
gen richten het R.K. Adviesbureau voor landbouwkundige missie-
actie op. 
Oprichting van het tijdschrift Garde voor de bevordering van de 
missiegeest onder de 'studerende' jongens en meisjes. 
1937 
In navolging van Leuven wordt begonnen met de Missiologische Week 
van Nijmegen (26 - 29 augustus), die in beginsel om de twee jaar 
gehouden zal worden. Deze eerste keer was het nog een soort 'Leu
vense' week te Nijmegen. 
Aan de Goudkust wordt de propagandafilm Zwarte Oogst opgeno
men. 
1938 
januari II: Buitengewone vergadering van de Priestermissiebond, 
waar wordt besloten tot versterking van de parochiële missieactie. 
april 28-30: Tweede Interseminariaal Missiecongres te Nijmegen. 
In dit jaar worden twee propagandafilms vervaardigd: De kleine 
Apostel en de H. Kindsheid. 
1939 
februari 10: Overlijden Paus Pius XI. 
augustus 28-31: Eerste helemaal zelfstandige Nederlandse Missiologi
sche Week te Nijmegen. 
De KRO zendt elke zaterdag het Kindsheid-half-uurtje uit. 
De missievereniging van het groot-seminarie Roermond publiceert: 
Priester en Missie. 
De Priestermissiebond publiceert de brochure Missie en School. 
Rector С van Dijck publiceert de brochure: Parochiale Missie-
comité's. 
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1940 
Rector С. van Dijck publiceert de brochure: Een onmisbaar werk. 
Korte historie en waarde van het St. Petrus Liefdewerk. 
1941 
Het Genootschap van de H. Kindsheid publiceert de brochure: De 
Wereldbond der kinderen. 
L. Lammertijn C.ss.R. publiceert het boek: De priester en de mis
sieactie en de brochure: De Kath. Onderwijzer(es) en de Missieactie 
in en buiten de school. 
1942 
Ed. Loffeld C.S.Sp. publiceert: De grondgedachte van Missiewerk en 
Missieactie. 

'Het groóte missieuur' laat zich statistisch minder gemak
kelijk vangen dan de vele feiten en gebeurtenissen, die 
hiervóór in jaartallen en data zijn vastgelegd. Toch zijn 
enkele cijfers waarschijnlijk zeker zo geschikt voor het 
schetsen van de omvang, betekenis en ontwikkeling van 
de missiebeweging als een dorre chronologische opsom
ming. De cijfers van twee aspecten komen in dit ver
band met name in aanmerking om als 'illustratiemate
riaal' te dienen: de aantallen vertrekkende missionaris
sen enerzijds en de inkomsten van de drie pauselijke mis
siegenootschappen anderzijds; de eerste cijfers kunnen aan
tonen welk een hoge vlucht het Nederlandse aandeel in 
het missiewerk heeft genomen, terwijl de laatste een aan
wijzing vormen voor de mate van betrokkenheid van de 
Nederlandse katholieken bij het 'werk overzee'. 

Statistiek der Nederlandse missionarissen in de missie 
werkzaam1*) 

lm lm 7P27 Шд lm Іш 
Priesters 892 TÏSÖ Í336 1729 24Ï6 
Scholastieken ? 30 42 139 178 
Conversen ? 375 408 558 614 
(lekebroeders 
en -zusters) 
Broeders 282 194 252 357 600 
Zusters ? 1410 1696 2386 2485 

Totaal 1174 2300 3159 3734 5169 6293 

1 missionaris per: 1422 736 764 600 565 
Nederlandse katholieken 
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Van 1900 tot 1940 zijn ruim 2600 Nederlandse priester-
missionarissen naar missielanden over de gehele wereld 
vertrokken, d.w.z. driemaal zoveel als al de jaren sa
men sinds de vijftiende eeuw.15 Overigens zijn uit de eer
ste decennia van de twintigste eeuw slechts weinig cijfers 
omtrent het juiste aantal missionarissen bekend. Pas in 
latere jaren heeft men zich moeite gegeven voor een re
gelmatig statistisch overzicht van het Nederlandse aan
deel in de missiearbeid. 
De eerste cijfers die voldoende betrouwbaar zijn dateren 
uit 1918. In twee publikaties uit dat jaar16 worden bijna 
1200 missionarissen vermeld (priesters en broeders). Een 
opgave van een jaar later vermeldt 2300 missionarissen.17 

In dit laatste getal zijn waarschijnlijk - anders dan in 
1918 - ook de missiezusters en onderwijsbroeders opgeno
men. Gaan we van dit - wellicht toch nog wat ruime? -
cijfer uit, dan is het totale aantal missionarissen tussen 
1920 en 1940 globaal genomen verdrievoudigd, hetgeen, 
afgezien van geringe onderlinge verschillen, eveneens geldt 
voor de afzonderlijke groepen missionarissen (priesters, 
broeders, zusters). Van 1 januari 1927 - de datum waar
op we voor het eerst over betrouwbare en gedifferen
tieerde gegevens beschikken - tot 1 januari 1940 is 
het totaal aantal missionarissen met 99% gestegen. 
Onderscheiden naar de verschillende categorieën kan de 
groei in deze dertien jaar als volgt onderverdeeld wor
den: het aantal priesters stijgt met 111%, het aantal 
scholastieken wordt bijna verzevenvoudigd, het aantal le-
kebroeders van de priester-instituten neemt toe met 57%, 
het aantal onderwijsbroeders met ca. 200% en het aan
tal zusters met 77%. Het is van belang nog op te mer
ken, dat deze cijfers alleen de werkelijke uitgaande mis
sionarissen betreffen. Zou men de 'intendance' (personeel 
voor opleidingen, missieprocuren e.d.) ook meerekenen, 
dan zou het cijfer van de totale omvang van de voor de 
missie beschikbare mankracht nog aanmerkelijk hoger uit
vallen. 

Een min of meer gelijke ontwikkeling wordt weerspiegeld 
door het volgende overzicht van de missie(studie)huizen 
en de aantallen leerlingen, alsmede van de diverse mis
siecongregaties van priesters. 
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langrijkste stijging doet zich in dit geval evenwel niet 
voor in de jaren dertig, maar tussen 1915 en 1930. Over 
het geheel genomen heeft het aantal leerlingen en novi
cen al in of zelfs vóór 1930 een peil bereikt, dat in de 
volgende jaren slechts ten dele is overtroffen en voor een 
ander deel niet eens meer is gehaald. 
Ook het aantal missiecongregaties heeft rond 1930 zijn 
verzadigingspunt al voor het grootste deel bereikt. 
Niettemin zijn de jaren dertig toch als de eigenlijke 
bloeiperiode van 'het groóte missieuur' aan te merken, 
omdat dan wordt geoogst hetgeen in de voorafgaande 
periode is gezaaid. In dit decennium wordt verreweg 
het grootste aantal missionarissen uitgezonden, met name 
wat de priester- en broeder-missionarissen betreft. 
Per jaar vertrekken gemiddeld ruim 130 jonge priester
missionarissen naar de missie. Deze cijfers geven echter 
een enigszins vertekend beeld van de verhouding tussen 
de jaren twintig en dertig, aangezien men de opleidings
jaren in de beschouwingen dient te betrekken, hetgeen 
natuurlijk speciaal ten aanzien van de priester-missiona
rissen met hun tenminste twaalfjarige studie geldt. De 
missiebeweging heeft zich in deze jaren over het alge
meen op het bereikte hoge peil kunnen consolideren, zij 
het ook met enige moeite; tegen het einde van de perio
de valt er zelfs een lichte tendens tot achteruitgang te 
bespeuren. 
Een min of meer gelijksoortige ontwikkeling doet zich 
voor bij de inkomsten van de drie pauselijke missiege
nootschappen van de Voortplanting, de Kindsheid en het 
St. Petrus' Liefdewerk, zoals uit de grafiek op pag. 36 valt 
af te leiden. 
Uit dit grafisch overzicht blijkt, dat de opbrengsten van 
de collectes al meteen aan het begin van het missieuur 
pijlsnel gestegen zijn. De inkomsten van de Voortplanting 
en de Kindsheid bereikten al na enkele jaren een hoog 
niveau; deels hebben ze zich daarna op dit peil gestabili
seerd (Kindsheid), deels zijn ze na verloop van enkele ja
ren, met enkele ups and downs, geleidelijk nog verder ge
stegen (Voortplanting). Intussen bereikten de inkomsten 
van het St. Petrus' Liefdewerk tot het begin van de jaren 
dertig recordhoogten, die beide andere genootschappen 
zelfs nog overtroffen. 
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Grafiek van de collecte-opbrengsten der drie pauselijke 
missiegenootschappen (Voortplanting, Kindsheid, Petrus' 
Liefdewerk), alsmede der St. Radboudstichting.ie) 
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Voor hun minstens zo verrassend snelle daling in de 
eerste helft van de jaren dertig, kan geen afdoende ver
klaring gegeven worden. De economische crisis dient zich 
als voor de hand liggende eerste zondebok aan, maar deze 
kan slechts ten dele een verklaring geven, want het is 
toch opmerkelijk, dat de beide andere genootschappen 
zich terzelfdertijd handhaven c.q. zelfs vooruitgaan. Als 
een mogelijke verklaring kan ook gedacht worden aan het 
overlijden in 1932 van kard. van Rossum, de grote pro
motor van het St. Petrus' Liefdewerk. 
Over het algemeen valt het trouwens op, dat de geza
menlijke missiegenootschappen de crisisjaren redelijk goed 
doorstaan hebben. Met zorg constateerde rector Bekkers 
zowel een absoluut teruglopen van de inkomsten als ook 
een relatieve achteruitgang, namelijk naar rato van de 
bevolkingsgroei der katholieken. Daarom was volgens hem 
deze ontwikkeling niet alleen terug te voeren op 'de slech
te tijd', maar wees zij ook op 'een inzinking van onze ac
tiviteit'.20 Toch, wanneer men de aanzienlijke deflatie uit 
die jaren doorberekent, hebben de inkomsten zich over 
het algemeen ongeveer op hetzelfde - hoge - peil weten 
te handhaven en zijn ze voor een deel zelfs relatief nog 
gestegen. Voorts dient nog opgemerkt te worden, dat ge
durende heel het missieuur de financiële offers van de 
Nederlandse katholieken voor 'hun' missie zich geenszins 
tot deze bijdragen voor de pauselijke missiegenootschap
pen beperkten. Er zijn nauwelijks of geen gegevens be
schikbaar omtrent de inkomsten van de talrijke particu
liere missieliefdewerken, evenmin omtrent hetgeen door 
familie, vrienden en kennissen van missionarissen ten 
behoeve van hun missiewerk is bijgedragen. Ook voor de 
oprichting en instandhouding van de vele missiehuizen 
moeten omvangrijke bedragen geofferd zijn. 
Alles bijeen vormen de door de Nederlandse katholieken 
ten behoeve van de missie verzamelde gelden in elk geval 
een veelvoud van de in deze grafiek vermelde sommen. 
Volgens een 'zaakkundige schatting' uit 1931 bracht ka
tholiek Nederland jaarlijks zelfs ca. zeven miljoen gulden 
voor de missie op, een voor die tijd fabuleus hoog be
drag, dat in staat was de naijver van andere 'hulpbehoe
vende' katholieke instellingen, zoals de Katholieke Uni-
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versiteit, op te wekken.21 Om de relatief grote omvang 
van de missieoffers te demonstreren zijn in deze grafiek 
de collecte-opbrengsten voor de St. Radboudstichting -
toch voor een ander hoog aangeslagen 'katholiek' doel 
uit die jaren bestemd: de Katholieke Universiteit - ver
geleken met die voor de pauselijke missiegenootschappen. 
Het blijkt dat over het geheel genomen de opbrengsten 
van de Radboudcollectes ongeveer een vijfde deel van die 
voor de drie missiegenootschappen bedroegen en 'slechts' 
in de orde van grootte van de Kindsheid lagen. Deze fi
nanciële thermometer verschaft een niet onbelangrijke 
aanduiding omtrent de betekenis, die de missiebeweging 
voor de Nederlandse katholieken heeft gehad, alsmede 
geeft hij zekere informatie over de doeltreffende wijze, 
waarop de missieactie georganiseerd was. 
De aanzienlijke financiële ondersteuning en de grote aan
tallen missionarissen, deze feiten samen bieden op z'n 
minst een niet weg te cijferen indicatie inzake de ware 
omvang en betekenis van 'het groóte missieuur'. De mis
sieleiders schuwden niet de Nederlandse katholieken op 
de schouder en zichzelf op de borst te kloppen voor 'ons' 
bijna ongeëvenaard grote aandeel in het missiewerk. 
Het ligt voor de hand, dat in zulke beschouwingen het 
grote en nog steeds groeiende aantal missionarissen de 
meest gerede aanleiding bood voor gevoelens van trots. 
Bepaalde cijfers werden in dat verband met bijzondere 
voorkeur aangehaald. Het aantal missionarissen per hoofd 
van de Nederlandse katholieke bevolking bood een be
langrijk houvast om na te gaan in hoeverre de univer
sele missieplicht inderdaad bij de Nederlandse katholie
ken begon door te dringen. Over de gehele periode bleek 
het aantal missionarissen aanzienlijk sneller te stijgen dan 
het aantal Nederlandse katholieken. 

Het vaakst en met de meeste trots werd echter de verhou
ding tussen de aantallen Nederlandse en buitenlandse 
missionarissen vermeld en die weer in verhouding tot de 
resp. aantallen katholieken. Met een navenant stijgend 
zelfbewust/ijn werden de volgende, haast magische getal
len voortdurend gereleveerd: Heette het in 1930 nog, dat 
Nederland 'bijna 10% van het geheel (van missionaris
sen) uitzendt, terwijl het zelf weinig meer dan 1% telt 
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van de katholieken uit wie de missionarissen gekozen wor
den', in 1939 vormden de Nederlandse missionarissen 
'ruim 11 % van het totaal door de Katholieke Kerk uitge
zonden missionarissen, ofschoon het aantal Nederlandsche 
katholieken nog geen 2% bedraagt van de katholieken uit 
wie de missionarissen voortkomen'.22 Dit zeldzaam hoge 
percentage werd alleen overtroffen door dat van België, 
inzonderheid van Vlaanderen.2^ Een voorwerp van bijzon
dere trots vormde tenslotte nog het groeiende aantal Ne
derlandse missiebisschoppen en Apostolische Prefecten, 
een ontwikkeling die ongeveer gelijke tred hield met de 
groei van het aantal missionarissen. De veertien missie
bisschoppen en vijf Apostolische Prefecten in 1916 waren 
in 1933 al toegenomen tot negenentwintig, resp. tien. 
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2. MISSIONARISROMANTIEK: 
HEROÏSME EN IDEALISME 

Sinds het begin van de twintigste eeuw raakten de Ne
derlandse katholieken meer en meer in de ban van het 
heldendom, waarmee 'hun' zonen en dochters 'ginds over
zee' streden voor Christus en Zijn Kerk. Het figuurlijke 
en soms ook letterlijke martelaarschap van de missionaris 
beantwoordde geheel aan de romantische voorstellingen 
van een 'christelijk heroïsme'. Geïnspireerd door de her
leefde belangstelling voor de eerste christenen werd het 
martyrium verheerlijkt en zelfs enigszins gecultiveerd. Als 
een lichtend voorbeeld van christelijke heldenmoed bracht 
de Apostolische Priesterbond het verhaal van de Franse 
missionaris Jean Théophane Vénard, die reeds als kind 
de drang naar het martelaarschap in zich gevoeld zou 
hebben. Kort voor zijn onthoofding had deze tweeënder-
tigjarige missionaris in het toenmalige Frans Tongkin 
nog neergeschreven: 'Een lichte sabelhouw zal mijn hoofd 
scheiden van mijn lichaam, als een voorjaarsbloem, die 
de gardenier plukt uit welgevallen. We zijn allen lijk bloe
men, op deze aarde uitgeplant en de Meester komt ons, 
elk op zijn tijd plukken, den eene vroeg den andere laat. 
En allen zijn we verschillend: een purperen roos, een 
maagdelijke lelie, een nederig viooltje'.1 

Nederland had echter ook zijn eigen martelaar: de mis
siebisschop Ferdinand Hamer. Tijdens de Chinese Bok
seropstand (1900) was hij op gruwelijke wijze om het le
ven gebracht en dit feit had diepe indruk gemaakt. Twee 
jaar later al werd in zijn geboortestad Nijmegen een im
ponerend standbeeld voor hem opgericht, zichtbaar te
ken van de grote verering voor deze missionaris-marte
laar. Nog vele jaren gold mgr. Hamer als het voorbeeld 
bij uitstek van de ware missieliefde en de 'verpersoonlij
king van de Christelijke offervaardigheid'. Heel de eer
bied voor deze held-van-de-missie kwam, als vanzelf, weer 
eens naar voren tijdens die gedenkwaardige Katholieken
dag van 1917 in Nijmegen. 'Is er heerlijker, grootscher, 
heldhaftiger offer denkbaar dan dat van Mgr. Hamer'? 
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luidde de rethorische vraag van de voorzitter Mr. F.J.A.M. 
Wierdels, aan de aanwezigen. 'Hij kon vluchten - al zijn 
metgezellen bereikten hun vaderland - en hij bleef... hij 
bleef als eenig Europeaan achter in den donkeren, hui-
veringwekkenden, Aziatischen nacht vol verschrikkingen, 
vervuld van het gehuil en de verwenschingen zijner beu
len. Hij bleef omdat hij het zijn plicht wist bij zijn kudde 
te blijven. Voor dien plicht offerde hij alles, verliet hij 
zijn familie en vaderland, voor dien plicht gaf hij be
reidwillig zijn leven'.2 

Bisschop Hamer stond niet alleen in zijn verering. Ook 
de 'heldendaden' van pater Damiaan de Melaatse, van 
Peerke Donders, van Father Felix Westerwoudt werden 
een levend bestanddeel van het katholieke bewustzijn. 
En men wist, dat er nog zovele andere missionarissen wa
ren, minder bekend of zelfs naamloos, die even heldhaf
tig waren; in elke missionaris stak immers een martelaar 
voor Christus, zo niet in de meest letterlijke zin, dan toch 
zeker meer dan alleen maar figuurlijk, en als zodanig 
sprak hij geweldig tot de verbeelding. Met achterlating 
van al wat hem dierbaar en lief was - vader en moeder, 
familie en vrienden - ging hij voor heel zijn verdere le
ven de zwaarste beproevingen tegemoet. 
Tegelijk leefden er allerlei romantische voorstellingen om
trent het avonturierschap van de missionarissen, dat in 
de talrijke verhalen over en uit de missie nog eens werd 
aangedikt. 'In breede kringen heeft men van den heiden
missionaris en zijn werk nog een voorstelling als van Ro
binson Crusoe en zijn avonturen', zo werd - met enigszins 
gemengde gevoelens - vastgesteld aan het begin van 'het 
groóte missieuur'.* Steeds echter stonden de 'avonturen' 
van die 'dierbare, moedige missionarissen, daar ginds in 
het heete Afrika, daar ver aan de kusten der Zuidzee of 
in de steppen van Azië, of in de prairieën van America', 
in dienst van het hoogste levensdoel, gesteld door Chris
tus zelf, de eerste missionaris.4 

Enigszins laconiek maar terecht constateerde pater van 
Rijckevorsel dan ook aan het begin van zijn eerste brochu
re, dat er blijkbaar een eigenaardige invloed van het woord 
missie of missionaris uitging: 'Een missionaris roept voor 
onzen geest het beeld van een Christen held, die gewapend 
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met het kruis, predikend en doopend verafgelegen lan
den doortrekt'. Zelf missionaris was pater van Rijcke-
vorsel realist genoeg om deze geïdealiseerde opvatting van 
'den doopenden apostel' sterk te relativeren.5 Niettemin 
knoopten hij en de andere pioniers van de missiebewe
ging dankbaar aan bij de bestaande voorstellingen. Onder 
het motto 'Woorden wekken, voorbeelden trekken' werden 
de heldhaftige voorbeelden van de missionarissen telkens 
weer voorgehouden: 'Persoonlijkheden als de missionaris
sen - óók menschen van vleesch en bloed, óók menschen 
van onzen tijd, van onze Cultuur, óók menschen, die mis
schien eerst na harden strijd het egoïsme van hun eigen 
wil verwonnen en aan de goederen der aarde verzaak
ten, om met de hongerenden te hongeren, zulke persoon
lijkheden bezielen I Met hen gelooven, hopen, beminnen, 
juichen en weenen, sidderen en bidden wij, kinderen zoo
wel als volwassenen!'6 

Waren de missionarissen aan het begin van de missiebe
weging voor niet weinig geloofsgenoten nog min of meer 
'een miskend, veracht volkje' geweest, vooral het nieuwe 
verschijnsel van de missietentoonstellingen waar de 'hel
den' zelf verschenen, bracht de ommekeer in het 'image' 
van de missionaris. Gerard Brom raakte zelfs een beetje 
in vervoering bij het beschrijven van 'zo'n pater met een 
beetje vreemd accent . . . de Christusgezant in persoon, 
die aan onbekende zielen.. . de Blije Boodschap heeft 
gebracht'. Beter 'aanschouwelijk onderwijs' ten bate van 
het apostolaat kon hij zich niet denken; vooral bleek hij 
getroffen door het feit, dat het 'zulke opgewekte helden' 
waren, 'die ongelofelijk zware werken zo prettig wisten 
voor te stellen'.7 Het christelijk heroïsme van 'onze' mis
sionarissen werd in die dagen ook voor het eerst bezon
gen in het bekende Missielied van Chr. Mertz:8 

De handen gevouwen, geofferd het goud, -
En God slaat zijn zonen tot helden; 
Die dragen het over zeeën en woud: 
Zie! wit van den oogst staan de velden. 

Tientallen jaren hebben de katholieken van Nederland in 
dit lied hun missie-idealen uitgezongen en herhaald in het 
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refrein 'Laat stralen de gloed! 't Is de zon, die 't 
doetl De waarheid, de klaarheid, de liefde'! Er is van 
het in dit lied vertolkte idealisme een wervende roep uit
gegaan, die bij velen weerklank heeft gevonden. Een 
haast nerveus bewustzijn maakte zich van de Nederlandse 
katholieken meester: de velden staan wit van de oogst en 
deze moet zo gauw mogelijk binnengehaald worden. Daar
om moesten er missionarissen komen: paters, broeders 
en zusters die dit werk op zich nemen, want 'de eerste en 
grootste zegen eener Missie is de persoon zelf van den mis
sionaris, die haar vestigt, steunt, uitbreidt en ontwikkelt, 
kortom de ziel der Missie is'.9 Meer missionarissen! was 
daarom de leuze, die pater Cox en zovele andere mis
sie-enthousiasten aanhieven.1° 
Deze roep om missionarissen richtte zich in de eerste plaats 
op de gezinnen, want daar moesten de jongens en meis
jes vandaan komen, die de gewekte idealen in daden 
zouden omzetten.11 Alleen een christelijk en godsdienstig 
huisgezin bood de atmosfeer, waarin die 'teere genade
planten van roeping' zich konden ontwikkelen en vol
groeien.^ Veelvuldig werd daarom geappelleerd aan de 
godsdienstige gevoelens van het katholieke gezin: 'Méér 
missionarissen! vraagt de Kerk. Katholieke ouders. Gij en 
Gij alleen kunt ze geven!'1' 
Soms werd ook bewust op de oudertrots gespeculeerd, 
in die zin, dat men als vader en moeder een bijzonder 
voorrecht genoot, als men zijn kinderen voor de uit
breiding van Christus' rijk over de wereld mocht beschik
baarstellen, ook al ging dat waarschijnlijk ten koste van 
zware offers; meestal waren het immers de 'beste kinde
ren des huizes die door God uitverkoren werden. Zonen 
en dochters, die de grootste vreugden hunner ouders uit
maken, de schoonste verwachtingen doen koesteren'. Hun 
vertrek veroorzaakte niet alleen een persoonlijke leemte 
in het gezin, maar bracht bovendien over het algemeen 
nog het gemis van een werkkracht of ander stoffelijk na
deel met zich mee.14 Van heel wat ouders was het zelfs be
kend, dat zij baden, 'dat God dat zware kruis toch niet 
op hun schouders moge leggen en hun kind toch geen 
missionaris of missiezuster behoeft te worden'. Missie 
vraagt echter offers, zo werd de ouders voorgehouden, en 
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deze offers waren nog maar gering te achten in vergelij
king met die van de missionaris zelf.15 

Dit 'schoonste familieoffer' moest door de ouders trou
wens niet met een soort gelatenheid gedragen, maar inte
gendeel actief bevorderd worden. Het was hun plicht 
het missionaris-verlangen bij hun kinderen uit te lokken 
en te stimuleren.1« De speciaal bij de moeders veronder
stelde godsdienstzin werd vaak nog eens extra ten gunste 
van de missie bewerkt, vooruitgrijpend op de bijzondere 
relatie tussen haar en haar toekomstige missionaris-zoon, 
te vergelijken met die van de 'Hemelsche Moeder' en 
haar aan het kruis geofferde Goddelijke Zoon.17 Aan de 
moeder werd de eerste taak toegedacht om het eenmaal 
gewekte verlangen verder 'aan te kweeken'. Zij diende 
haar kinderen vertrouwd te maken met de gedachten-
sfeer van de missie; in plaats van de gebruikelijke sprook
jes van Roodkapje en Blauwbaard zou zij vaker moeten 
vertellen van 'die arme heidensche kindertjes en van de 
werkzaamheden van missionarissen, van broeders en zus
ters'. En indien zij niet de gelegenheid had zelf te ver
tellen, kon zij toch iets van de talrijke missielectuur 
beschikbaar stellen. De geest van gebed en offer voor de 
missie moest de kinderen eveneens van jongsaf bijgebracht 
worden. Pater Cox, de latere ijveraar voor het gezins
apostolaat, voorspelde al in 1919, dat de kinderen, zo 
opgevoed in de ware missiegeest, zeker een 'toekomstig 
christenvolk met diepgegronde missieliefde' zouden ople
veren en dat 'dat volk onze Kerk vele kandidaten zal 
schenken, die zich het missiewerk tot ideaal huns levens 
stellen'. En speciaal tot eer van de moeders kon dan ge
zegd worden 'Moeder, gelukkige. Gij hebt een held ge
kweekt!'1» 

Niet alleen via hun ouders maar ook anderszins wer
den de katholieke jongens en meisjes bewerkt voor het 
missionaris-ideaal. Niemand minder dan Gerard Brom 
doorzag de grote bijdrage, die de lectuur over 'het he
roïsme van onze geloofsgetuigen' kon leveren voor de op
voeding tot missie-idealisme. Verbaasd vroeg hij zich daar
om af: 'Waarom bestaat er geen jeugdlectuur met mis
sionarissen als held? Voor jongens konden lichter span
nende verhalen over zendingsposten in Afrika geschre-
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ven worden dan over Indianenjachten. Nergens is zo'n 
vrij avonturiersleven, nergens zo'n gezonde romantiek, 
nergens zoveel wonderbaars midden in de natuur te vin
den als bij deze werkelijkheid, die de fantazie van Jules 
Verne en Karl May en Paul d'Ivoy ver teboven gaat'.19 

Toch kon over gebrek aan missielectuur niet al te zeer 
gebromd worden. Trouwens Gerard Brom zelf kon enke
le maanden later al weer profeteren: 'een wolk van boe
ken hangt op bersten boven ons hoofd; mannen en vrou
wen, waaronder gelukkig ook nonnen, bedenken jeugd-
verhalen over missionarissen, waarvoor onze sportsmen 
met hun natuurliefde en avontuurlijke trek om zich pri
mitief te behelpen, de volle belangstelling zullen heb
ben'.20 Rond 1917 verschenen er al zo'n dertig verschil
lende missietijdschriften in ons land en een tien jaar la
ter was dit aantal zelfs tot bijna vijftig opgelopen. 
Daarnaast kwamen de missieverhalen ook nog in de vorm 
van kalenders, brochures, toneelstukken e.d. in de gezin
nen.21 En in veel van die verhalen lag de al dan niet 
uitgesproken roep om missionarissen opgesloten, juist ook 
aan het begin van 'het groóte missieuur'.22 

Of inhoud en vorm van de bestaande missielectuur ook 
geheel aan Broms eisen voldaan hebben is een kwestie, 
die in dit verband niet beantwoord kan worden. Bij le
zing van de talrijke missieverhalen ontstaat althans de in
druk dat zij eerder door heldhaftige vroomheid dan door 
ongemeen spannende avonturen uitmuntten. Wel werd 
uitdrukkelijk gespeculeerd op rechtgeaarde trots en edel
moedige strijdlust van de katholieke jongelingen. Zij moes
ten 'de eersten onder de eersten in het missie-aposto-
laat' zijn, omdat een zekere overeenkomst verondersteld 
werd 'tusschen de missiegedachte, die groot en stout
moedig is en de zielsgesteldheid van een jongeling, die 
ondernemend is en den drang naar daden in zich voelt'. 
Nadat het missieleven immers reeds 'van oudsher de 
edelste harten der roomsche jeugd in heiligen ijver ont
vlamd en tot schitterende heldendaden bezield' had, werd 
de katholieke jeugd van dat moment met nog meer 
klem - vanwege de dringende omstandigheden - opgeroe
pen dienst te nemen in het leger der katholieke geloofs
boden, dat de wereld zo'n 'hartverheffend, heerlijk schouw-
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spel' bood; een leger overigens, dat zijn strijd op het 
veld van eer der katholieke missiën niet voert 'met bloe
dige wapenen, maar door aanhoudende, stille, doch zwa
re offers, door geduld, door lijden en versterving, niet 
door vijanden te haten en te doden, maar door hen te 
beminnen en uit liefde tot hen te arbeiden, zichzelf te 
offeren tot den dood toe'.2* 
De strijdlust van de aanstaande soldaten voor Christus 
Koning werd vooral geprikkeld door de navrante schil
deringen van het lot der 'arme heidenkinderen', der zo
genaamde 'zwartjes'. Voortdurend werd 'zoo'n eenvoudi
ge en tegelijk zoo'n ontzagwekkende waarheid dat heide
nen onze broeders en zusters' zijn, ingeprent.24 Met de 
redding van de heidenen uit het 'rijk der duisternis' 
moest ernst en haast gemaakt worden. Als afschrikwek
kend voorbeeld werd gewezen op het enorme aantal hei
denen, dat 'voor eeuwig' verloren ging: 'Eiken dag ster
ven om en om de 70.000 heidenen. Dat maakt in een 
jaar het verschrikkelijke cijfer van 25 millioen. En die 
allen sterven zonder iets te weten van hun laatste doel en 
bestemming'l25 Hoe wreed hun ontgoocheling zou zijn, 
kon men zich voorstellen: 'indien zij al door Gods barm
hartigheid de hellestraf ontloopen maar toch verstoken 
moeten blijven van Zijne zaligende aanschouwing om
dat zij Hem niet leerden kennen in dit leven. . . door on
ze nalatigheid, door onze schuld'.26 Met nadruk werd de
ze zware verantwoordelijkheid steeds weer aan de katho
lieken voorgehouden. Van jongsaf werd ook de kinderen 
het sterke bewustzijn van het 'zielig' lot van hun heiden
se leeftijdgenoten bijgebracht т . п . door de befaamde 
Kindsheidoptochten.27 

Aan werk was er dus geen gebrek in de 'Wijngaard des 
Heren', aan werklieden des te meer. Het 'loon van het 
apostolaat' zou navenant zijn. Zinspelend op de onzekere 
economische situatie ten tijde van en na de eerste wereld
oorlog wees men op de veilige toekomst van het missie
werk, waar niet voor werkloosheid gevreesd hoefde te 
worden. Bovendien zou de missionaris overvloedig be
loond worden voor al zijn 'offers van arbeid, mislukking, 
ondank, zweet en bloed': honderdvoud hier en het eeuwig 
leven in het hiernamaals. Er kon geen twijfel over be-
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staan: 'Hij die uit zuivere beweegredenen het missiele
ven omhelsde en zijn beroepsplicht trouw vervulde, be
werkte zijn waarachtig eeuwig en tijdelijk geluk'.28 In een 
preekschema over de 'schoonheid der Missie-roeping' heet
te het over de heerlijkheid van de missionaris: 'De Enge
len verzamelen zijn zweetdruppels als paarlen en tellen 
zijn voetstappen op de wegen, die loopen van het eene 
eind der wereld tot het andere. Bij zijn intrede in den 
Hemel treden de geredde zielen hem tegemoet en danken 
hem in eeuwigheid voor hare redding'.29 Prozaïscher maar 
intussen toch ook niet te versmaden was het voordeel 
dat het aardse bestaan door de congregatie van de mis
sionaris werd gegarandeerd, in gezondheid en bij ziekte.30 

Reeds in de eerste ogenblikken van 'het groóte missie
uur' gingen er - nog schuchtere - stemmen op, die be
zwaar maakten tegen een eenzijdig romantische voorstel
ling van de missie en de missionaris. De welbespraakte 
pater H. Raymakers, steunend op een jarenlange ervaring 
in de missies van China en de Philippijnen, waarschuw
de op de Nijmeegse Katholiekendag met klem voor het 
opdreunen van 'oude liedjes en saaie refreinen', o.a. in 
de geest van 'een kwartje voor een zwartje'. Men mocht 
zich niet blind staren op 'tropheeën en blazoenen van 
ons katholieke missieveld uit vervlogen tijden die in on
zen geest blijven hangen als in eene oude burcht van vroe
gere ridderschap en glorie', want de toestanden van het 
missiewerk waren intussen geheel veranderd.*ι Pater Ray-
makers en met hem anderen waren vooral bevreesd, 
dat een beperkte, wat zelfgenoegzame 'kerktoren-politiek' 
ook in het missiewerk zou optreden. De missie moest 
daarentegen alle 'enghartigheid, bekrompenheid, kort
zichtigheid, kleingeestigheid en traagheid' juist wegne
men van de katholiek om weer echt katholiek te kunnen 
zijn, d.w.z. groter en algemener.32 Het is heel goed een 
'mooie kerktoren te hebben, maar men moet er niet te 
kort onder blijven staan', zo vermaande pater Raymakers, 
'anders ziet men zijn hoogere heenwijzing en verre uit
zichten niet'.3 3 

Aan het einde van de jaren twintig was het vooral de 
Belgische Jezuïet Pierre Charles, die in zijn ook in Neder-
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land veel verspreide Missiologische Bijdragen probeerde 
het romantisch-idealistische beeld van de missionaris te 
corrigeren. Het martyrium kon en mocht volgens hem 
niet meer op het voorplan van het missionaris-ideaal 
staan. Evenmin mocht de missie als een romantisch avon
tuur worden voorgesteld, enkel geschikt voor avontuurlij
ke karakters. Naar zijn overtuiging had de 'louter senti-
menteele of schilderachtige propaganda' afgedaan, met 
name in intellectuele kringen. Zeker was het ook geen 
teken van missieroeping 'zonderling te zijn, menschen-
schuw of middelmatig'. En zelfs heiligheid volstond niet 
om een missionaris volledig voor zijn zware en verant
woordelijke taak uit te rusten; hij moest immers evenzeer 
begaafd zijn met en bekwaamd in die deugden, die hem 
in contact konden brengen met de heidenwereld en in
vloed op de zielen verzekeren.34 

Aan deze de-mystificatie van het traditionele missionaris-
beeld legde pater Charles een nieuwe visie omtrent het 
primaire doel van de missie ten grondslag, nl. 'kerk-
planting'. Daarom wenste hij de taak van de missionaris 
en de daarbij behorende deugden ook niet uit een asce
tisch oogpunt ' (= hoe den missionaris in heiligheid te 
doen toenemen?)' te beschouwen, maar uit missiologisch 
oogpunt '(hoe den arbeid van den missionaris meer vrucht
dragend te maken)'. Het was niet de taak van de mis
sionaris 'zichzelf te heiligen (dat is de taak van ieder
een) ook niet anderen te heiligen (dit kan en moet over
al gebeuren) maar de kerk te planten'. Pater Charles 
achtte het zelfs een 'gevaarlijke mystieke zinsbegoocheling' 
te denken, dat heiligheid en veel heiligheid alleen genoeg 
was om een goed missionaris te zijn. Voor deze vernieu
wer van de missiegedachte was het romantische pioniers
tijdperk van de missie achter de rug. Niet geheel ten on
rechte toonde hij zich bevreesd voor een zekere verlam
ming, die kon optreden bij een tweede generatie missio
narissen. Terwijl de eerste missionarissen genoodzaakt 
waren zich geheel in de inheemse omgeving in te leven, 
troffen de tweede reeds een min of meer 'geïmporteerd' 
Europees milieu aan. Dit feit kon een soort psychologisch 
scherm tussen de missionaris en de inheemse bevolking 
leggen: 'Hij ziet de inlanders, zooals zij zijn (misschien); 
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hij ziet ze niet meer, zooals zij zichzelven zien'. Daarom 
achtte hij met name voor de tweede generatie speciale 
deugden en eigenschappen van belang: 'er is een bijzonde
re vorm van schranderheid en deugd noodig, die opge
bouwd is uit takt, onthechting van zich zelf en gevoelig
heid, met een zeker gemak datgene, wat anderen doen en 
wat men zelf niet doet, te begrijpen en te bewonderen'. 
De opvatting dat het missionarisbestaan een zekere ruw
heid van gevoelen en manieren zou vereisen vond hij een 
betreurenswaardige dwaling, want nergens was meer fijn
gevoeligheid geboden dan juist bij de zogenaamde 'wil
den'. Niet voor niets boekten volgens hem de zusters-mis
sionarissen meer succes dan de mannen.35 

Deze vernieuwde missiologische visie van pater Charles 
bleef vooralsnog beperkt tot de - nog kleine - kring der 
vakgenoten en vond ook daar trouwens geen algemene 
ingang.36 Tot de publieke 'missie-opinie' drongen zijn op
vattingen niet of nauwelijks door, althans zeker niet in 
de jaren voor de tweede wereldoorlog. Twee vooraan
staande Nederlandse missiologen moesten in 1940 erken
nen, dat de intellectuele formulering en diepere studie 
van het missieprobleem nog maar nauwelijks op gang wa
ren gekomen. Tot hun niet gering verdriet constateerden 
zij het zeer opvallende feit, dat zelfs in theologische ver
handelingen het besef van de diepe innerlijke waarde en 
de reële ondergrond van het goddelijkste aller werken -
de missie - 'hoogst zeldzaam' was. De missie moest het in 
de eerste plaats hebben van het 'gewone' kerkvolk, zowel 
financieel als mentaal. Uit zijn kringen moesten ook de 
meeste missionarissen voortkomen, een feit, waarvan men 
zich meer en meer bewust werd. 'De eenvoudigen en de 
kleinen' trokken zich van missiologische en theologische 
theorieën en visies niets aan, voor hen kwam de figuur 
van de missionaris, 'een held en heilige', in de eerste 
plaats; hij moest gesteund en nagevolgd worden." Waar
schijnlijk heeft niemand treffender dan de dichter Anton 
van Duinkerken, die het gewone kerkvolk zo nabij was en 
bijna feilloos aanvoelde wat onder de Nederlandse katho
lieken leefde, de hooggestemde gevoelens van verering je
gens de missionaris onder woorden gebracht. In ieder ge-
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val is zijn gedicht De Missionaris, voor het eerst gepu
bliceerd in De Gemeenschap (1933),38 jarenlang geci
teerd bij missiefestiviteiten en in missiepublikaties. Met 
name de eerste en vierde strofe vertolken het missionaris-
idealisme: 

Al wat mijn vader en moeder mij deden, 
De Brabantsche goedheid van gansch mijn geslacht, 
Zijn durven, zijn godsvrucht, zijn vele gebeden, 
En al wat door allen vergeefs is verwacht, 
Voelt in mijn hart zich benauwd tusschen wanden 
En stijgt onbedwingbaar in mij, als een vloed 
Over zijn oevers naar wachtende landen. 
Vader en Moeder, ik ga want ik moetl 

Zooals Uw deugden mijn roeping verdienden, 
Is het uw liefde tot God die mij drijft 
Achter te laten verwanten en vrienden, 
Te gaan met een hart, dat vereenzaamd blijft. 
Namens degenen, die hier zijn, gezonden, 
Streef ik daarginds naar 't gemeenzame wit 
En in 't gebed met hen allen verbonden, 
Offer ik al wat ik ben en bezit. 
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3. MISSIEPLICHT EN MISSIELEER 

De grondleggers van de missiebeweging stelden zich tot 
taak het bestaande idealisme, hoofdzakelijk steunend op 
missionarisromantiek, hecht te funderen op een algemeen 
missiebewustzijn van de katholieken. In de eerste van zijn 
bekende brochures over de missieactie gaf pater van 
Rijckevorsel te kennen, dat de missie zelfs weleens haar 
oorspronkelijke betekenis zou kunnen verliezen, als door 
de eenzijdige voorstelling van de missionaris als 'held' de 
idee van 'een gezant van God en de Kerk' op de achter
grond zou raken. Om dit gevaar te vermijden mocht de 
missie niet langer een willekeurige, van wispelturige sym
pathieën afhankelijke 'bijzaak' blijven. Er moest een bre
de, algemene missieactie komen, steunend op een 'gevoel 
van solidariteit', dat deed beseffen dat de kerk 'ook daar
ginds over de zeeën haar taak d.w.z. onze taak te vervul
len heeft'.ι Als een van de eersten doorzag pater Van 
Rijckevorsel, dat deze 'wereldwijde solidariteit' niet be
reikt kon worden dan met behulp van de seculiere ziel-
zorggeestelijkheid. Hij luidde de klok voor 'het groóte 
missieuur' door met name alle priesters op te roepen tot 
een algemene missiebeweging. Deze wekroep vond onver
wacht grote weerklank, zowel bij priesters als leken. Voor
al de 'logische conclusie', dat 'katholiek-zijn' gelijkstond 
met 'vriend-der-missie zijn' was voor menigeen een open
baring.2 

Wat op de verhouding van missie en katholiek-zijn in het 
algemeen van toepassing was, gold a fortiori voor de rela
tie van priester en missie. Op de geestelijkheid kwam het 
in de eerste plaats neer, missiegeest, -werk en -actie zo 
wijd mogelijk te verbreiden. Al vóór de jezuiet Van Rijcke
vorsel had de redemptorist J. L. Jansen de inschakeling 
van de priesters bepleit voor het opwekken van 'ijver voor 
de vreemde missiën'.3 Ook de Nijmeegse Katholiekendag 
was voor het belangrijkste deel gewijd aan de verhou
ding tussen priester en missieactie. De gangmakers van 
de missiebeweging waren trouwens - uiteraard - over het 
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algemeen priesters en dan met name seculiere. Zo moest 
het ook zijn, had hun voornaamste spreekbuis, mgr. Her
mus, in Nijmegen met grote stelligheid naar voren ge
bracht, want de geestelijkheid was toch 'voor alle andere 
standen verplicht. . . het missiewerk te steunen'.4 Mgr. 
van de Ven, de Bossche bisschop, maakte de wens van 
de Katholiekendag tot de zijne, namelijk 'dat door de se
culiere en parochiale Geestelijkheid krachtig het werk der 
katholieke missionarissen gesteund worde, door een vuri-
gen missiegeest, een levendige belangstelling voor het 
missiewerk in de geloovigen op te wekken en te onderhou
den'. Het betrof hier niet slechts een vrome bisschoppe
lijke wens, maar de vaste overtuiging, 'dat het de plicht is 
van eiken priester, naar vermogen mede te werken aan de 
uitbreiding van het Rijk van Christus op aarde'.5 

Voor deze opvatting bleken de priesters reeds in belangrij
ke mate open te staan, zowel in het Bossche als in de an
dere diocesen, gezien o.a. de verrassend snelle toeloop van 
leden tot de Apostolische Priesterbond van pater Slijpen. 
Deze bond beoogde misverstand en onverschilligheid in
zake de missie om te zetten in liefde en actie, overtuigd 
als de oprichter was, dat alleen door in missieliefde ont
vlamde priesters de kerk haar oudste opdracht zou kun
nen volbrengen: aan alle volkeren het Evangelie verkon
digen.« Uit Christus' laatste wilsbeschikking: 'aan Mij is 
alle macht gegeven, in de hemel en op de aarde, gaat 
en onderwijst alle volkeren' werd een dwingend missie
bevel afgeleid, in de eerste plaats voor de priesters. Deze 
bijzondere beroepsplicht van de priesters werd al in een 
vroeg stadium ook dogmatisch gefundeerd.? De Amster
damse pastoor J. P. Huibers, de latere bisschop van Haar
lem, legde voorts het internationale missiecongres in 
Utrecht de rethorische vraag voor, of niet iedere priester 
eigenlijk een missionaris moest zijn.8 Door gebeden, aal
moezen en het bevorderen van missionarisroepingen dien
de elke priester ambtshalve aan het missiewerk deel te 
nemen, want in wezen was elk priesterschap een missie-
priesterschap.« 

Het is de grote verdienste van de Apostolische Priester
bond en zijn opvolger de Priestermissiebond geweest, dat 
zij het missiewerk uitgetild hebben boven het niveau van 
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een vriendenkring van enige religieuze orden en missie
congregaties of missieverenigingen. De pleitbezorgers voor 
een beter georganiseerde missieactie erkenden reeds vroeg
tijdig, dat met name in dit opzicht de hulp van de secu
liere geestelijkheid onontbeerlijk was."· 
Missieactie mocht niet langer een 'persoonlijke liefhebbe
rij van een of andere devote ziel' zijn." Te lang reeds was 
de missie vereenzelvigd met liefdadigheid, in de eerste 
plaats erop gericht de mensen 'geld uit de zakken te klop
pen'. De materiële zijde van het missiewerk was in de pro
paganda overbelicht ten koste van de geestelijke belan
gen. 12 De missie moest hoofdbestanddeel worden van een 
algemene christenplicht. Tot dan was het plichtsbewust-
zijn met betrekking tot de uitvoering van wat misschien 
Christus' duidelijkste en formeelste bevel mag heten nog 
maar in weinige kringen doorgedrongen.is De Priester-
missiebond stelde zich tot taak dit plichtsbesef wijd te 
verbreiden en vooral ook hecht te verankeren in het ge
loof. 

Aan deze taakstelling en de uitvoering ervan zijn invloe
den van de Duitse missiologische school niet vreemd ge
weest, zeker niet in de eerste ogenblikken van het missie
uur. Met name Het Missiewerk naar voren, een publica
tie van de Duitse S.V.D.-pater Hermann Fischer en in het 
Nederlands bewerkt door diens confrater Joseph Hen-
drickx, heeft in de vroegste periode een belangrijke in
vloed uitgeoefend. Door dit boek is het ingrijpend pro
ces van mentaliteitsverandering op gang gebracht: de om
buiging c.q. verbreding van het missiewerk als een vorm 
van particuliere liefdadigheid naar 'een duren plicht der 
katholieke kerk, haar door Jesus Christus uit kracht van 
Zijn goddelijk gezag opgelegd, en waarvan de volle ver
antwoordelijkheid op haar mst'.14 

Zó snel en zó wijd verbreidde zich de missiegeestdrift, 
dat het de schijn heeft, alsof sommige missieleiders even 
beduusd werden door de pinksterstorm, die opeens in de 
Nederlandse kerk opstak.15 Al spoedig echter onderkenden 
zij, dat geestdrift en idealisme op zich nog niet genoeg 
waren; voor blijvende en duurzame voortgang was het no
dig deze geest in actie om te zetten, die dan wel gedra
gen moest worden door de duidelijke en vaste overtuiging, 
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dat de missieactie 'een wezenlijk bestanddeel van ons Ka
tholiek geloofsleven' was.18 Om die reden ook had pater 
Raymakers aan de Nijmeegse katholiekendag de belang
wekkende vraag voorgelegd, of de missieactie misschien 
'zoo maar een vlammetje van nieuw-zijn, interessant-zijn 
of liefhebberij' was. Wilde zij dat niet zijn dan moest zij 
steunen op de stevige grondslag van de bezielende mis
siegeest en die op zijn beurt weer op het geloof zelf.17 Pater 
Tarcisius, een bekende missieactivist uit de beginjaren, 
herhaalde deze waarschuwing nog eens: 'Vergete men in 
een vlaag van enthousiasme niet de fundamenten goed te 
leggen'.18 

Om te voorkomen, dat de missieactie inderdaad een voor
bijgaande modegril zou worden, gaven de missiepropagan
disten zich vanaf het begin veel moeite voor een hechte 
fundering van de missieplicht. Het Missiewerk, het tijd
schrift van de Priestermissiebond, hield zijn lezers deze 
overtuiging al in het eerste nummer voor: 'het Geloof... 
moet ons diep inprenten de waarheid, dat wij als Ka
tholieken inderdaad verplicht zijn, aan de Missie-bewe
ging deel te nemen'.1» En niemand minder dan Aartsbis
schop van de Wetering, gesecondeerd door mgr. A. Her
mus en dr. Jan Smit - tezamen het hoofdbestuur van de 
algemene missiegenootschappen - hief de leuze aan: 'Elke 
katholiek zij missie-ijveraar'. Gebrek aan ijver was een te
ken, dat men zijn 'plicht van dankbaarheid voor het ont
vangen van de onverdiende genade des geloofs', het 'Ka
tholiek-zijn', niet genoegzaam begreep en waardeerde.20 

Niet alleen uit het geloof echter werd de missieplicht af
geleid, maar ook uit een dwingende liefdeplicht. Zelfs 
werd de missieactie als de 'hoogste menschenplicht, waar
aan zich niemand mag of kan onttrekken', gepropageerd.21 

Was de deelneming aan het missiewerk dus op zich reeds 
als een ernstige plicht te beschouwen, des te meer ur-
geerde deze door het feit, dat de tijdsomstandigheden zo 
gunstig en tegelijk zo dringend schenen voor de vervul
ling ervan.22 Naarmate men zich meer van de tijdsfactor 
bewust werd, kreeg ook het plichtsbesef sterkere impul
sen. Hiervóór werd reeds geconstateerd dat de missiebe
weging omstreeks de eerste wereldoorlog gegrepen werd 
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door een apostolische nervositeit. Al voor het uitbreken 
van de oorlog waren de missionarissen eenstemmig van 
oordeel geweest, 'dat het tijdperk, waarin wij leven, de 
beslissing brengt, of de duizend millioen heidenen en 
mohammedanen in hun overgroot gedeelte voor den wa
ren schaapstal van Christus voorgoed gewonnen of voor
goed verloren zullen zijn'.23 Steunend op deze oordelen 
waarschuwden de paters Fischer en Hendrickx: 'het be
slissende ogenblik nadert'.2* Men werd zich bewust van 
'de ontzettende verantwoordelijkheid, die op het thans le
vende geslacht, op ons rust'l Doordrongen van dit besef 
bereidde men zich voor op 'het groóte missieuur'. Een 
soort van nu-of-nooit-stemming maakte zich meester van 
de missiebeweging.25 

Ook nu weer waren de brochures van pater van Rijcke-
vorsel de belangrijkste aanstichtsters van de 'heilige on
rust'. Het sobere wachtwoord 'Elk vier'! sloeg aan; in een 
eenvoudige rekensom was heel de verantwoordelijkheid 
'vertaald'. Om aan de bedroevende wanverhouding van 
één op vijf een einde te maken hoefde eigenlijk iedere 
katholiek slechts vier bekeringen voor zijn rekening te ne
men. Men vond het zelfs niet vermetel te voorspellen, 
'dat het "ieder vier" wellicht reeds binnen een halve eeuw 
"ieder drie" of "ieder twee" zal worden'. Een soort van 
missionaire euphorie gaf het gevoel een adventtijd te be
leven als voorbereiding op het aanstaande 'Kerstfeest der 
millioenen'.26 

Achteraf beschouwd kan dit optimisme misschien van 
een onwerkelijke naïveteit getuigen. Toen echter was het 
een inspiratiebron voor het missiewerk; een aantal facto
ren leek erop te duiden, dat deze apostolische droom 
binnen afzienbare tijd werkelijkheid kon worden. Zelfs 
werden 'onfeilbare teekenen' onderkend die erop zouden 
wijzen, dat de grote advent was aangebroken. Allereerst 
was daar het allesoverheersende besef 'de gansche we
reld ligt voor ons open'.2? Ontdekkingsreizigers hadden in
tussen de gehele aarde ontsloten. De techniek had com
municatiemiddelen ontwikkeld om de gehele wereld te 
bereiken: spoorwegen, stoomboten, telegraaf, telefoon e.d. 
Aardrijkskunde en volkenkunde hadden bekendheid ver
schaft met het klimaat van de diverse landen en met 
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de levenswijze, zeden en godsdienstige gebruiken van de 
volkeren. Ook had men kennis van de politieke en socia
le toestanden verworven. Handelsrelaties waren aange
knoopt. Psychologisch scheen de tijd eveneens rijp te zijn; 
de koloniale politiek had bijna overal tenminste wel eni
ge beschaving gebracht, waardoor het missiewerk op zich 
begunstigd werd. Maar er was meer. Het besef drong 
door, dat de 'heidense volken' ontwaakten. In de kolo
niën diende zich een nationalisme van de inheemse vol
ken aan. Het was zaak nog vóór de zelfstandigwording 
deze volken te kerstenen. Verder deed de 'concurrentie' 
van de protestantse zending zich steeds sterker gevoe
len.28 Bovenal echter werd het besef aangekweekt, zo het 
niet al leefde, dat 'de velden wit van de oogst' stonden. 
De vele miljoenen heidenen die nog in duisternis ver
toefden, werden verondersteld hunkerend naar het licht 
uit te zien.29 

Aan het begin van het missieuur kwam daar nog een an
der argument bij: de wereldoorlog. Door deze oorlog was 
de missie in grote nood komen te verkeren. Vooral de 
Duitse en Franse missiegebieden hadden eronder te lij
den. Bloeiende missies dreigden te verkwijnen 'bij gebrek 
aan stoffelijke hulp en vooral aan levende krachten'.30 

Het neutrale Nederland werd daarom geacht 'een bij
zondere missieroeping'3* te vervullen te hebben. Op ge
vaar af 'opportunistische argumenten [te] halen uit onzen 
zoo begenadigden toestand te midden van de onmetelijke 
wereldramp, den afgrijselijken oorlog'.зг werden niettemin 
uit de neutraliteit zwaarwegende motieven afgeleid. Voor 
een groot deel zou Nederland 'den missieplicht der oor
logvoerende landen moeten overnemen', al was het al
leen maar uit plicht van dankbaarheid voor het feit dat 
men gespaard was gebleven.3» En het argument sprak 
blijkbaar aan, want al op het einde van de oorlog werd 
door father Ahaus geconstateerd, dat 'de groóte ellende 
in de missielanden het katholieke volk een machtige stoot 
heeft gegeven om meer en meer bewust te worden van 
hun missieplicht en vele edelmoedige jonge harten heeft 
bewogen en hen aangespoord zich te wijden aan het mis
sieleven'.3* 
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Weliswaar was aan het begin van de hier beschouwde pe
riode het gevoel een opmerkelijk missieuur te beleven 
het sterkst, maar ook daarna bleef dit besef krachtig 
voortleven; de twintigste eeuw moest immers de grote 
missie-eeuw worden.35 Met het verstrijken van de tijd te
kende het nu-of-nooit zich steeds duidelijker af. Met ze
kere angst vroeg men zich af, of het 'beslissend uur van 
het wereldapostolaat' niet reeds geslagen had. Een mo
gelijke rolverwisseling in het wereldspel ('nu tegenover 
de ontreddering van het Westen het Oosten machtig komt 
gerezen uit zijn rust') gaf extra voedsel aan die vrees.38 

Alle krachten schenen meer en meer samen te spannen 
in de strijd om 'de ziel' van de heidense volken. De tijd 
van losse schermutselingen leek definitief voorbij. De gro
te, allesbeslissende strijd stond voor de deur, een geeste
lijke oorlog, die gevoerd zou worden over één aaneen
gesloten front: 'Alles is klaar voor een aanval over de 
geheele linie: waarlijk, het "Uur der Missiën" is geko-
men'.3? 
Krijgshaftige taal was de missiebeweging vanaf het be
gin niet helemaal vreemd. Men gordde zich aan voor een 
nieuwe kruistocht. 'God wil het'l, de leuze van de kruis
vaarders, werd weer aangeheven;3e in zijn tomeloze be
keringsdrift stelde de befaamde Jac. van Ginneken S.J. 
zelfs de tien geboden voor de 'kruisvaarders van onzen 
tijd' op.39 Het mankeerde overigens ook niet aan een meer 
eigentijds woordgebruik. De missieactie leek een bijna cy
nische inspiratie te ontlenen aan de eerste wereldoorlog 
voor het uitroepen van de strijd: 'Gaarne heeft men -
vooral in de voorbije jaren - de missiearbeid der Kerk 
vergeleken met oorlog voeren', zulks overigens ook in de 
veronderstelling dat aldus 'het wreede woord iets van zijn 
hardheid' zou kunnen verliezen.*0 Twee machtige legers, 
onder aanvoering van Christus aan de ene en Belial aan 
de andere kant, stonden voor een strijd op - eeuwig -
leven en dood tegenover elkaar.« Men was uit op een 
'geestelijke wereldverovering' en dat doel eiste een 'sterk 
en voorbeeldig gedisciplineerd leger',42 waarin elke katho
liek krachtens 'persoonlijke dienstplicht'43 onder de wape
nen moest. Want de strijd zou zwaar worden, 'geen 
positie-oorlog, noch een defensief', maar een aanvalsoor-
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log in het open veld.44 En deze kon gewonnen worden, 
evenwel 'niet alleen door te strijden aan het missie-front, 
maar ook door den steun, die men daar vanuit het vader
land ontvangt'.43 

In deze infiltratie van agressieve missietaai komt het 
dwingende en - zo men wil - misschien zelfs enigszins 
dwangmatige karakter van de missieplicht tot uitdruk
king: de onverwijlde vestiging en uitbreiding van het 
'Rijk Gods op aarde' onder heerschappij van Christus Ko
ning, voordat het te laat was. Als zodanig sloot de mis
siebeweging nauw aan bij de Christus-Koning-gedachte 
en -verering, die in die jaren zo sterk op de voorgrond 
stond. Vrijwel gelijktijdig werden door het Vaticaan het 
Christus-Koningfeest en de Missiezondag ingesteld, op 
resp. de laatste en voorlaatste zondag van oktober.46 En 
dit zou niet zomaar toevallig gebeurd zijn, 'doch om een 
sterk en welsprekend verband tusschen beide plechtighe
den van die twee Zondagen' tot uitdrukking te brengen.47 

Wellicht kan men in de toepassing van de Christus-Ko-
ning-idee op de missioneringsdrift ook een symptoom 
van een religieuze 'vertaling' van het politiek imperialis
me onderkennen. In de propaganda voor het koninkrijk 
van Christus werd die samenhang soms tenminste zon
der schroom erkend: 'Het katholieke geloof heeft in zich
zelf expansienood en expansiekracht... Wij mogen en 
moeten hier imperialist zijn'.4*1 Krachtens Christus' eigen 
zendingsbevel kon de kerk 'niet anders dan apostolisch 
zijn' en dit hield in, zoals de lector voor missiologie te 
Nijmegen het in zijn aanvaardingsrede uitdrukte, 'dat het 
geestelijk imperialisme behoort tot haar wezen en zij den 
door God verordenden veroveringstocht niet mag staken, 
alvorens /.ij over heel het aardrijk is verspreid'.49 

Klinkt deze terminologie op het eerste gehoor minstens 
dubieus in onze oren, toch zou het niet juist zijn achter 
dit - ook toen reeds - geladen woordgebruik veel meer 
dan een verbale navolging te zoeken; integendeel, min of 
meer provocerend werd gepoogd deze begrippen een chris
telijke inhoud te geven om hun politieke betekenis zo
veel mogelijk te ontkrachten. Bovendien moest aldus de 
ernst van de missiesituatie tot uitdrukking worden ge
bracht, die geen 'zoetigheid en teergevoeligheid' meer 
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duldde.50 Christus zelf, 'de Koning der Koningen', had 
het bevel gegeven voor de beslissende strijd.51 En het ko
ningschap van Christus was niet 'eenvoudigweg een beeld
spraak of manier van zeggen, doch in de meest eigenlijke 
en onmiddellijke betekenis der woorden is Christus onze 
Koning en alle mensen hebben Hem te dienen'.52 

Het ideaal van het 'Rijk Gods op aarde' onder heer
schappij van 'Christus Koning' was één uitdrukkingsvorm 
van de missieplicht, die op alle katholieke onderdanen 
van dit koninkrijk werd geacht te rusten als een onont
koombare burgerplicht. Een andere was de paulinische 
vergelijking van de kerk met het Mystieke Lichaam van 
Christus, die heel de periode door een belangrijke in
vloed op de missieleer uitoefende. Zich beroepend op de 
apostel Paulus werd de kerk voorgesteld als het mystieke 
lichaam van 'de voortlevende en voortwerkende Christus, 
die haar met Zijnen geest bezielt, en in haar en door haar 
de zending vervult. Hem door Zijn hemelschen Vader op
gedragen . . . Zoodoende is het missiewerk der katholieke 
Kerk eene openbaring der voortdurende tegenwoordig
heid en werkzaamheid van Jezus Christus in haar'.5S 

Het missiewerk was voor dit Mystieke Lichaam niets 
minder dan een levensbelang, want 'gelijk een gezond 
orgaan naar de hem passende werking, zoo dringt het 
Corpus Christi Mysticum naar het Missieapostolaat als 
naar een organische levensuiting'. Juist omdat alle gelo
vigen door het doopsel bij dit ene Mystieke Lichaam wa
ren ingelijfd zou er in de kerk niemand gevonden mo
gen worden, 'die geen missionaris is, m.a.w. het is plicht 
van iederen Christen, op een of andere wijze te werken 
voor de missie'. Uit het lidmaatschap van het Mystieke 
Lichaam werd de dwingende conclusie afgeleid, dat elke 
christen dus verplicht was Christus' verlossingswerk voort 
te zetten en te voltooien. Aldus beschouwd werd de mis
sie zelf 'een ware levensfunctie der Kerk, een werkzaam
heid, die aan haar innerlijk organisme ontspringt'.54 Daar
om kon de missionering ook geen 'liefhebberij van Mis
sie-Congregaties' zijn, maar behoorde zij tot de essentiële 
eigenschappen van de kerk: 'Een wezenskenmerk van den 
Katholiek is zijn missiedrift. Als deel van een mystiek 
lichaam, als cel van een organisme moet hij dat zijn'.55 
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Niet alleen in deze meer of minder theologisch ingeklede 
termen, maar ook anderszins speelde de kerkopvatting 
een voorname rol bij het inscherpen van de missieplicht. 
Niet voor niets had pater van Rijckevorsel om solidari
teit geroepen.56 Slechts vanuit het standpunt dat het mis
siewerk niets minder dan een levensbelang was voor de 
kerk, zou zijn verplichtende karakter ten volle begrepen 
en gewaardeerd kunnen worden: 'de missie is geen liefde
werk, maar een strenge plicht der Kerk'. Hoezeer het ook 
bemoedigend en vererend mocht zijn voor de missiona
ris 'als een geloofsheld, als een martelaar van liefde, als 
een toonbeeld van heroïsche zelfverloochening' geroemd 
te worden, toch kleefde aan deze benadering het grote 
bezwaar, dat de missie te zeer in de sfeer van barmhartig
heid bleef verkeren, terwijl zij juist als een 'onverbidde
lijke plicht' en een taak van de grootste verantwoordelijk
heid beschouwd diende te worden.57 

Om de noodzakelijke mentaliteitsombuiging van charita
tieve naar verplichte missiewerkzaamheid te bevorderen 
werd met voorliefde een van die navrant-ironische uitspra
ken van Gerard Brom aangehaald: 'Zij geven de capsules 
van hun leege wijnflesschen, de gebruikte postzegels van 
hun brieven, maar voor den nood der missiën hun beurs 
openen, een stuk van zichzelf geven, dat doen zij niet'.59 

Het missiewerk mocht niet een of andere newnbezigheid 
van de Kerk zijn, maar behoorde ten diepste tot haar we
zen, vormde haar bestaansreden, want eigenlijk was 'de 
Kerk zelf niets anders dan een groóte missie-congregatie'.59 
Kerk en missie konden zogezegd met elkaar gelijk gesteld 
worden, waren als het ware eikaars synoniemen. Al vroeg 
voerden deze opvattingen over de verhouding van kerk en 
missie tot de opmerkelijke missietheoretische conclusie 
van 'het allemaal-missionaris'.6» Daarom ook bestond de 
kerk niet primair voor zichzelf, d.w.z. 'voor haar leden 
van thans, maar op de eerste plaats voor alle mensen'. 
Zolang dit doel nog niet bereikt was, was de kerk een 
missiekerk en waren alle katholieken missionaris.91 

Hoe interessant en waardevol deze uitingen op zich ook 
mogen zijn, toch kan men hierin moeilijk meer zien dan 
het eerste grondwerk voor een ecclesiologische fundering 
van de missieplicht. Over het algemeen waren zij spon-
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tane opwellingen van de missie-activisten, die geen mid
del ongebruikt lieten om de Nederlandse katholieken van 
hun missieplicht te overtuigen. De formulering van de 
missieplicht in een min of meer officiële missieteer is pas 
betrekkelijk laat enigszins van de grond gekomen; missie 
was immers vele jaren als iets zo vanzelfsprekends be
schouwd, dat aan een theoretische grondslag geen behoef
te scheen te bestaan. De praktijk ging aan de theorie 
vooraf. Niet zonder reden werd door missiologen ge
klaagd, dat in de traditionele theologie nog maar nau
welijks aandacht werd besteed aan de missie, noch als sub
ject, noch als object.62 Daarom is het des te opmerkelijker, 
dat in Nederland de missieleer, behalve in Het Missie
werk en de aanzetten in enkele tijdschriften, hoofdzake
lijk is vastgelegd door de missieverenigingen van drie dio
cesane groot-seminaries.63 

Naast de paters Ant. Freitag en H. Ahaus heeft met na
me Alph. Mulders, professor aan het groot-seminarie te 
Hoeven, later lector en vervolgens hoogleraar in de mis
siewetenschap aan de Katholieke Universiteit van Nij
megen, de ontwikkeling van de missieleer bevorderd.64 

Pièce de résistance van alle drie 'seminarie-handboeken' 
was de formulering van de missieplicht. Andere argu
menten dan her en der reeds geventileerd waren wer
den nauwelijks aangevoerd, maar de bestaande werden 
min of meer systematisch op een rijtje gezet. Uiteraard 
werd een strikt onderscheid tussen directe en indirecte 
missieplicht aangelegd, tussen de eigenlijke missionaris
sen enerzijds en het 'thuisfront' anderzijds. Dat aan de 
tweede categorie daarbij verreweg de meeste aandacht 
werd besteed kan op het eerste gezicht misschien verba
zing wekken, maar is bij nader toezien wel begrijpelijk. 
De taak van de vertrekkende missionarissen werd geacht 
voor zich te spreken en behoefde daarom nog nauwelijks 
toelichting, terwijl de achterban nog van het 'allemaal-
missionaris' doordrongen moest worden. De inhoud van 
de indirecte missieplicht werd evenmin breed uitgeme
ten, want ook die werd als genoegzaam bekend veronder
steld: gebeden en offers, de bevordering van missiona
risroepingen, aalmoezen. De - bovennatuurlijke en na
tuurlijke - fundering van de missieplicht en in het bij-
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zonder zijn uitvoering kregen de meeste aandacht. Ook al 
ging men uit van het 'iedereen-missionaris', toch werd 
vanzelfsprekend, in overeenstemming met de hiërarchi
sche opbouw van de kerk, een strikt onderscheid ge
maakt tussen de plichten van de paus, de bisschoppen, 
de priesters en de gelovigen; de laatsten werden nog weer 
onderscheiden in huisgezinnen en andere opvoedingsin
stanties, met name scholen. Gezien de oorsprong van deze 
boeken ligt het voor de hand dat aan het 'leerstuk' van 
de priester als medemissionaris, krachtens zijn roeping en 
wijding, extra aandacht werd besteed. 
Van deze drie 'handboeken' was dat van Hoeven het 
volledigst en veelzijdigst op het stuk van de missieleer: 
het beoogde alle aspecten van de beginnende missiewe
tenschap te behandelen. Als enige waagde het zich aan 
een uitdrukkelijke bepaling van wat de inleider Alph. 
Mulders noemde 'het hart van de kwestie': het missie-
doel. Onder missiologen was dit doel namelijk jarenlang 
een omstreden kwestie. Kennelijk in navolging van de 
Duitse school werd het missiedoel als drieledig opgevat, 
en wel in deze volgorde van prioriteit: de bekering 
van het individu, de bekering van het volk, uitbouw en 
vorming der kerk. Deze doelstellingen waren in de eer
ste en tweede druk aan elkaar gelijk, met dit verschil 
echter dat zij in de tweede uitgave ook werden vertaald 
in termen van de scholastieke theologie. Het eerste, in
nerlijk meest eigenlijke doel van de missie (finis ope-
ris primarius) werd omschreven als de bekering der 'niet-
christenen', te onderscheiden in de bekering van de af
zonderlijke heidenen (individueel missiedoel oftewel in 
populaire bewoordingen: 'zieltjes winnen') en van de om
vorming van de op heidense beginselen steunende maat
schappij tot een samenleving op christelijke basis (sociaal 
missiedoel). Het tweede doel (finis secundarius) gold de 
uitbreiding van de kerk. Wenste men deze organische 
uitbouw als de eigenlijke voltooiing van het primaire 
doel te beschouwen, dan kon zij 'zelfs het hoofddoel der 
missie' heten. Deze laatste toelichting vormde een bedekte 
zinspeling op andere doelstellingen, die zich intussen hier 
en daar hadden aangediend.65 
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Oorspronkelijk was het missiedoel eenvoudigweg: uitbrei
ding van het geloof. De opkomst van de missieweten
schap bracht een nadere bezinning op de doelstellin 
gen met zich, die uiteindelijk resulteerde in twee nogal 
divergerende stromingen. Aan de ene kant stond de min 
of meer traditionele opvatting, vooral aangehangen door 
de Duitse missiologische school, dat de missie in de eerste 
plaats een bekeringswerk was en daardoor praktisch on
eindig; de andere exponent werd gevormd door de o p 
vatting, dat de missie ten doel had de zichtbare kerk te 
planten en dus in beginsel tijdelijk was. 
Pierre Charles S.J. behoorde tot de vroegste en meest 
overtuigde verkondiger van de 'kerkplantingstheorie'. Hij 
injecteerde de missiegedachte met een frisse, onorthodoxe 
kijk op het na te streven missiedoel en de bijbehorende 
missieplicht. Algemeen gangbare voorstellingen schroom
de hij niet in twijfel te trekken. Zoals bij het missionaris-
idealisme reeds het geval was beoogde hij ook in dit op
zicht het missiewerk te demystificeren en - zo men wil -
te rationaliseren. De veronderstelling dat de missie een 
onvermijdelijk, bijna instinctmatig gevolg van de gods
dienstige overtuiging zou zijn, kritiseerde hij als een 'on
doordacht axioma'. De afleiding van de missieplicht uit 
Christus' bevel 'Gaat en onderwijst' vergeleek hij met 
een gebod aan de longen om te ademen; zo'n bevel riep 
geen verplichting in het leven, maar bekrachtigde haar 
hoogstens. De opvatting als zou de missie ten doel heb
ben zielen te redden, voortkomend uit misplaatste gevoe
lens van deernis en medelijden, bestreed hij zelfs heftig; 
de missieplicht mocht niet op een of andere daad van 
liefde steunen, want dan zouden de heidenen niet verlost 
worden maar integendeel tot schuldenaren gemaakt wor
den. En trouwens als de missionaris in de eerste plaats 
zielen zou moeten redden, hoefde hij niet zover te gaan. 
Thuis wachtte hem in dat geval waarschijnlijk een vrucht
baarder arbeidsveld. Het was de afwezigheid van de 
zichtbare Kerk, die een land tot missieland maakte. 
Gesteund door de encycliek Rerum Ecclesiae en gedre
ven door het besef van het gunstig uur ontwikkelde pa
ter Charles een 'strategie', die het mogelijk moest maken 
binnen de kortste keren in die missielanden blijvend 
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te infiltreren. Niet alleen kon de strijd zonder einde, die 
de missie volgens de traditionele bekeringstheorie moest 
voeren, onmogelijk door het frontleger van de missiona
rissen volgehouden worden, maar bovendien zou het 
gunstige moment intussen ongebruikt voorbijgaan. Er 
moest dus haast gemaakt worden en bijgevolg was een 
beperkt doel geboden: de planting van de zichtbare kerk. 
Aan drie voorwaarden moest die planting voldoen: de 
nieuw gevestigde kerk diende bestendig te zijn, volle
dig, en uiterlijk zichtbaar. Of deze voorwaarden inder
daad waren voldaan toetste hij aan het criterium: kon
den de sacramenten alsmede de heilsleer aan allen en op 
een blijvende manier worden aangeboden? De missiona
ris diende er niet naar te streven 'diegenen tot drinken 
te bewegen, die liever van dorst willen sterven naast de 
springende waterbronnen; hij wil de bronnen des heils 
doen ontspringen daar waar de woestijn zonder water 
zich uitstrekt en waar de zielen van dorst sterven'. Daar
om hoefden de missies ook niet onbeperkt te blijven voort
duren; integendeel, zij vormden 'van nature slechts een 
voorbijgaande werkzaamheid'. Het missiewerk was niets 
anders dan een voorbereidingsstadium van de eigenlijke 
activiteit der kerk, 'geen inoogsten, doch een bezaaien 
van gansch de wereld. . . niet het bakken maar het kne
den van den deeg'.88 

Afgezien van summiere aanduidingen in enkele publika-
ties,87 oefende de plantingstheorie aanvankelijk slechts ge
ringe invloed uit op de ontwikkeling der missieleer in 
Nederland. Gelet op het succes van het St. Petrus' Liefde
werk mag men echter veronderstellen, dat deze opvat
ting op z'n minst in de missiepraktijk een zekere weer
klank vond. Trouwens nog steeds bekommerde men zich 
maar weinig om de theorievorming in het algemeen. 
Tekenend is in dit verband het feit, dat in de Nederland
se katechismussen uit de periode tussen de beide wereld
oorlogen het onderwerp missie niet expliciet voorkwam.88 

Dat niettemin in een schema voor een godsdienstles uit 
1937 op de vraag: 'Hoe noemen we die bijzondere ver
plichting om anderen te helpen bij het bereiken van de 
eeuwige zaligheid?' het even duidelijke als simpele ant
woord luidde: 'Plicht om apostel te zijn, missieplicht 
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hebben'.es doet aan de geconstateerde katechetische omis
sie nauwelijks iets af. 
Onverminderd stond de - spontane - inscherping van de 
missieplicht voorop. De resultaten van dit mentale vor
mingsproces bleven intussen toch niet uit. De invloeden 
van de intensieve propaganda die de Nederlandse katho
lieken sinds het begin van het missieuur met alle midde
len - schriftelijk, mondeling, visueel - telkens en telkens 
weer op hun onvervreemdbare missieplicht had gewezen, 
zijn in latere jaren naspeurbaar. Weliswaar bleek ook 
toen de opvatting als zou 'de missie-actie een hobby 
van enkelen' zijn nog niet helemaal uitgeroeid,70 maar 
toch ging men als vanzelfsprekend ervan uit, dat missie
ijver 'voortaan uit katholiek plichtsbesef' voortkwam,71 

m.a.w. een 'directe consequentie van katholiek denken' 
vormde.72 Men was zelfs bij voorbaat gerust op het gunstig 
oordeel van de geschiedenis, als 'die opvatting van mis
sieplicht als normale uiting van katholiek geloofsbeleven' 
werkelijk algemene ingang gevonden zou hebben.73 

Eerst helemaal aan het einde van de hier beschouwde 
periode deed ook de theorievorming meer en meer haar 
invloed op de missieplicht gelden.74 De hierboven gesig
naleerde tegenstrijdige opvattingen over het missiedoel 
leidden toen zelfs tot een 'controverse over de missie
plicht' tussen nieuwe en oudere missiologen.75 Pater Ed. 
Loffeld C.S.Sp. was een van de belangrijkste vertegenwoor
digers van de nieuwe richting. In 1942 liet deze veelbelo
vende missioloog een opmerkelijke brochure over 'de 
grondgedachte van missiewerk en missieactie' het licht 
zien.76 De kern van deze grondgedachte werd gevormd 
door de kerkplantingstheorie zoals deze reeds in grote 
lijnen door pater Charles was ontwikkeld. Loffeld baseer
de zijn opvatting echter rechtstreeks op pauselijke uitspra
ken. Hij ontleende het gezag voor zijn theorie van de 'etno
grafische en te dien einde geografische uitbreiding der 
kerk van Christus', ofwel de 'kerk-grondvesting', met name 
aan de zijns inziens centrale tekst uit de encycliek Rerum 
Ecclesiae: 'Quorsum, quaesumus, sacrae missiones perti
nent, nisi ut in tanta immensitate locorum Ecclesia Chris
ti instituatur ac stabiliaturi"1^ 
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4. ROOMS KATHOLIEKE AANMOEDIGING 

Tussen de wereldoorlogen deed het adjectief 'rooms' veel
al dienst als synoniem van 'katholiek' maar dan met een 
fiere - we zouden nu zeggen triomfalistische - ondertoon. 
Het drukte de verbondenheid met het centrum van de 
'wereldkerk' uit en had alleen daarom al een geladen be
tekenis voor de Nederlandse katholieken. Zeker ook van
uit de zouaven-traditie leefde dat gevoel van verbonden
heid met en dienstbaarheid aan Rome sterk voort. Van 
daaruit lag de relatie met de missie min of meer voor de 
hand, zoals trouwens een aantal oud-zouaven hadden aan
getoond, die zich na hun Romeinse avontuur in dienst 
van de missie hadden gesteld.1 Meer dan enig ander mid
del was de missie in staat dat besef levendig te houden, 
dat 'hier te lande nooit mag ontbreken het-zich-één-voe-
len met de groóte Roomsche Algemeene Kerk, waarvan 
ieder rechtgeaard lid een apostel is'.2 'Rooms' werd spe
ciaal ook gebruikt om het 'grootse karakter' van de mis
siebeweging aan te duiden; 'aan missie doen' was niet 
zo maar een of andere bezigheid, maar moest beoefend 
worden vanuit de diepe en vaste overtuiging, dat het 
'een echt Roomsch werk' was.3 

Moest echter het universele van het missiewerk tot uit
drukking gebracht worden, dan bediende men zich bij 
voorkeur van de termen katholiek en katholiciteit in hun 
oorspronkelijke betekenis. Deze gaven aan de dragers van 
deze naam de 'veilige zekerheid in beginsel algemeen te 
zijn'.4 Die erenaam verdiende een hoofdletter, maar mocht 
geen vrijbrief voor zelfgenoegzaamheid zijn; integendeel, 
hij bracht juist de verplichting met zich die naam ook 
echt waar te maken. Een overtuigd katholiek kon zich 
daar niet aan onttrekken. 'Ja, Katholieken, als gij waar
lijk Katholiek zijt, d.w.z. met hart en ziel lid van die 
wereldkerk wier grenzen slechts zijn de grenzen der aar
de, dan strekt uw geloofsijver zich uit tot diezelfde gren
zen, met andere woorden, gij voelt, bidt, ijvert en offert 
voor de verwezenlijking van Christus' wensch: fiat unum 
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ovile et unus pastor, van de geheele wereld te maken 
één schaapstal onder één herder. Christus, ónze Christus, 
de God ómer altaren, ónze Koning moet ook de Chris
tus en de Koning zijn van Afrikanen, Aziaten en negers, 
roodhuiden en koperkleurigen, want H i j . . . is een ka
tholieke Christus, een wereld-Christus'.5 

Steunend op de bewijsvoering voor het waarlijk algemene 
en dus katholieke karakter van de kerk, zoals deze in de 
katechismussen van de Nederlandse bisdommen uit die 
jaren voorkwam,6 gebruikten de missieleiders graag het 
argument van de katholiciteit in hun propaganda, want 
de missie was 'in wezen een algemeen, internationaal 
werk' als geen ander.7 Daarom kon pater Raymakers zijn 
feestrede op de Nijmeegse katholiekendag over de mis
sie aldus beginnen: 'Dit is wel een ware Katholieken
dag, een Katholiekendag bij uitnemendheid: zoo alge
meen in zijn onderwerp, zoo onbegrensd in zijn gezichts
einder, zoo wereldwijd in zijn omvang, zoo grenzenloos 
breed in zijn gevoelens. Niet alleen de Bossche diocesa-
nen, maar werelddeelen hebben elkander hier ontmoet 
in Christus . . . Dit is daarom een glanzende zonnedag 
der Katholieke, der algemeene Kerk'. Met zijn niet gering 
oratorisch talent bespeelde hij ook in het vervolg van zijn 
rede het trotse zelfbewustzijn van de aanwezigen: 'Hebben 
wij niet een echt breed katholieke gewaarwording in ons 
gevoeld iedercn keer als wij het woord "missiën" hoor
den? . . . Hebben wij ons niet grooter, niet katholieker, 
algemeener gevoeld, als wij door dat woord over onze ge
wone kringen van menschen en zaken heenzagen, wijd 
en breed uit, van af den opgang der zon tot haar on
dergang? . . . Dat verbreeden en verwijden voor het mis
sieland is het katholieke van dezen dag'.8 

Dit 'katholiek' zelfbewustzijn mocht niet tot een voldaan 
gevoel leiden, maar moest juist aansporen tot grotere 
strijdbaarheid. Als de katholieken maar wilden, dan kon 
de kerk 'een maatschappelijke macht over de geheele we
reld vormen, een macht, sterker en krachtiger dan welke 
internationale ook'.e Men mocht gerust fier zijn op de 
naam 'katholiek' maar dan wel in het bewustzijn: 'welbe
grepen Katholicisme van de daad is noodzakelijk Missie
actie'.10 Werd deze dadendrang niet gevoeld, dan kwijnde 
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er iets in het 'katholiek-zijn', dan was het missiebesef te 
onbewust, kwam het niet tot zijn recht, want het moest 
zich opdringen uit 'het bewust, zich rekenschap gevend, 
Katholiek-zijn'.11 Het katholicisme diende 'de blijde bood
schap van het edelste Universalisme en wijdste Interna
tionalisme' uit te dragen;i2 de katholieke kerk zou na
melijk haar wezen prijsgeven, 'wanneer zij niet meer zou 
streven naar haar feitelijke catholiciteit'.13 

Wilde de missie inderdaad 'eene katholieke zaak bij uit
nemendheid' zijn en blijven, dan moest zij in Rome haar 
'middel- en uitgangspunt' hebben.14 Hierdoor ook onder
scheidde de katholieke missie zich bij voorbeeld van de 
protestantse, 'dat zij zoowel in haar uitgangspunt: de zen
ding zelve, als in haar doeleinde: de organisatie, een 
streng kerkelijk en daarom hiërarchisch karakter draagt 
en zich allernauwst bij de hiërarchie aansluit'.15 Dit stond 
vanaf het eerste moment van de missiebeweging zo vast 
als de rots van Petrus zelf: 'Het Pausdom was en is nog 
steeds de ziel van het werk der geloofsuitbreiding, het is 
zijn levensprinciep en het onderpand zijner eenheid, in 
het pausdom vindt het de wortels van zijn kracht en de 
verklaring zijner triomfen'.16 Als wettig opvolger van Pe
trus, de eerste van de apostelen, had de paus ook alle 
verplichtingen van hem geërfd en was hij de eerst aange
wezene om Christus' bevel 'Gaat en onderwijst' te doen uit
voeren. Op grond van het primaatschap had de paus de 
hoogste zendingsplicht, maar ook de uitsluitende zendings-
macht, bij hem berustte 'het oppergezag missionarissen 
uit te zenden, de arbeidsvelden te verdeden, de missie
organisatie te regelen en de missiehiërarchie in te rich
ten'. 17 Als zodanig was de paus 'de missionaris bij uit
stek',1« maar daarvoor zetelde hij dan ook op de 'Apostoli
sche Stoel'. 

Alleen ook in hiërarchische verbondenheid met het cen
trum van de wereldkerk kon het missiewerk blijvende 
resultaten boeken. Dit centrum bood namelijk het organi
satorische kader, waardoor de missie zich over de gehele 
wereld kon verspreiden. Overtuigd van de voordelen van 
de eigen organisatie veronderstelde men zelfs dat 'de op
merkelijke centralisatie en eenheid in het katholieke mis-
sioneeringswerk... de bewondering en soms ook de hei-
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melijke afgunst van andersdenkenden' zou opwekken.19 

Er bestond een zekere voorliefde om de organisatie te 
vergelijken met die van een leger. De paus was in dat ge
val de oppergeneraal van één onmetelijk leger missiona
rissen. Niemand beter dan deze kon vanuit zijn hoge 'Va-
ticaanschen uitkijkpost' overzien,20 welke acties er zowel 
aan het missiefront zelf als in het achterland moesten 
worden gevoerd. In de uitvoering van deze enorme taak 
werd de paus bijgestaan door de Congregatie van de 
Voortplanting des Geloofs. Aldus centraal georganiseerd 
werden ook de drie Pauselijke Missiegenootschappen 
(Voortplanting, H. Kindsheid en St. Petrus' Liefdewerk) 
geacht het meest effectief te zijn.21 

Het adjectief 'rooms' staat in dit hoofdstuk nog voor een 
andere betekenis: eenvoudig om de aanmoediging uit te 
drukken, die 'vanuit Rome' is gegeven aan de missiebe
weging en voor haar van zo grote betekenis is geweest. 
Bij het opsporen van de factoren die van invloed zijn 
geweest op de voorspoedige ontwikkeling van het Neder
landse missieuur, moet beslist ook gezocht worden in Va
ticaanse richting. Van het feit dat het opgeleefde en
thousiasme en idealisme al zo spoedig de hoogste - pau
selijke - erkenning en bevestiging vonden in de encycliek 
Maximum illud (1919) van paus Benedictus XV, is een 
belangrijke stimulans uitgegaan. Door de encycliek Re
rum Ecclesiae (1926) herhaalde paus Pius XI de eerdere 
aanbeveling nog eens en breidde ze zelfs uit. 
Beide encyclieken zijn in de eigentijdse literatuur als de 
'Magna Charta' van de moderne missiebeweging begroet. 
Behalve door de algemene beginselen en de praktische 
richtlijnen trokken de encyclieken vooral de aandacht 
doordat zij uitgingen van een algemene missieplicht. Of 
de 'missieplicht van heel het katholieke volk' door de en
cycliek Maximum illud voor het eerst was vastgelegd 
mocht dan jarenlang een open vraag zijn voor missiolo-
gen, zeker was in elk geval dat het historische van 
beide encyclieken stak in het feit, dat 'de missieplicht 
met al den nadruk van hun pauselijk gezag door de pau
sen Benedictus XV en Pius XI op den voorgrond gesteld' 
was.22 In beide gevallen steunde deze plicht op 'het dog-
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ma van de universaliteit der kerk waardoor de kerk zelf 
de eigenschap en de verplichting kreeg wereldbreed uit 
te groeien en meteen de leer en de genade van Chris
tus, haar Stichter, te brengen tot aan de uiteinden der 
wereld'. Het besef drong door dat speciaal dit leerstuk, 
met name uitgebouwd en verdiept door Pius XI in zijn en
cycliek, 'een geheele ommekeer in den gedachtenkring en 
dientengevolge in de werking der geloovigen' had te
weeggebracht.23 

Nog in een ander opzicht zijn beide encyclieken richting
gevend geweest. Als doeleinden van het missiewerk heb
ben zij de vestiging van een inheemse clerus centraal 
gesteld. Zowel Benedictus XV als Pius XI beseften dat 
het blijvend welslagen van de missiearbeid stond of viel 
met het al of niet bereiken van dit doel. 'Benedictus' 
les aan den missionaris was: vorm een inlandschen cle
rus . . . Pius XI leerde daarna: sta uw plaats af aan den 
clerus'.24 Deze lessen legden de basis voor de kerkplan-
tingstheorie. Er kon geen twijfel meer over bestaan, dat 
de missionaris tot taak had zichzelf overbodig te maken 
in zijn gebied, zijn nieuw gestichte kerk aan de inheemse 
clerus over te dragen en naar een andere streek te trek
ken met eenzelfde doel. En deze lessen zijn begrepen, 
want in 1940, aan het einde van onze periode, kon met 
voldoening geconstateerd worden, dat het aantal inheem
se priesters al bijna zevenduizend bedroeg. Pius XI trok 
de lijn consequent door, hij zette de logische stap 'van 
eigen priesters naar eigen bisschoppen'. Hoezeer de over
tuiging bij deze paus leefde dat de tijd noopte tot de 
spoedige opbouw van een inheemse hiërarchie blijkt ook 
nog uit het feit, dat hij het St. Petrus' Liefdewerk 
in 1922 tot een pauselijk genootschap ter financiële on
dersteuning voor de opleiding van inheemse priesters 
verhief.25 

Pius XI genoot reeds bij zijn leven een grote reputatie 
als 'missiepaus' en als zodanig maakte hij een belofte 
waar, want reeds in het eerste jaar van zijn pontificaat 
had hij verklaard: 'Onze voorganger werd de "Missie-
Paus" genoemd. Wij willen het nog méér worden'.28 Hij 
liet er geen twijfel over bestaan, welke plaats de missie 
bij zijn pauselijke werkzaamheden zou innemen. 'Het 
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grootste en heiligste van de katholieke werken is het mis
siewerk', zo verklaarde hij in het geheim consistorie van 
23 mei I923.27 De encycliek Rerum Ecclesiae en de verhef
fing van het St. Petrus' Liefdewerk waren slechts onder
delen van een hele reeks maatregelen en activiteiten ten 
behoeve van de missie, waardoor hij zich de erenaam 
missie-paus inderdaad, zelfs boven andere,28 heeft ver
worven. Drie eeuwfeesten boden hem al in de eerste 
jaren van zijn pontificaat de gelegenheid zijn missieliefde 
te doen blijken: de driehonderdjarige gedenkdag der hei
ligverklaring van de grote missionaris en patroon der 
missies Franciscus Xaverius, de eveneens driehonderdjari
ge herdenking van de oprichting van het hoogste 'mis
sieministerie' de Propaganda, en het eerste eeuwfeest 
van het Genootschap tot Voortplanting des Geloofs. Om 
dit genootschap te internationaliseren liet hij het dat
zelfde jaar nog overbrengen uit Lyon naar Rome en gaf 
het een plaats bij de Propaganda, evenals het Sint Pe
trus' Liefdewerk. De Priestermissiebond bracht hij tot 
nieuwe actie en gaf deze de verantwoordelijkheid voor 
de drie pauselijke missiegenootschappen.2» 
Ter gelegenheid van het Heilig Jaar 1925 liet deze paus 
de grote Vaticaanse Missietentoonstelling inrichten, die 
- op zijn uitdrukkelijk bevel - een jaar later een blijvend 
karakter zou krijgen in het Paleis van Lateranen als het 
Museum voor Missie- en Volkenkunde.»» Pius XI streefde 
ernaar ook de devotie meer op de missie te richten: 
naast Franciscus Xaverius verhief hij de 'kleine H. There
sia van Lisieux' tot algemene patrones van alle katholie
ke missies en in het bijzonder tot 'hemelsche bescherm
ster' van het Petrus' Liefdewerk, en tevens stelde hij 
de jaarlijkse 'Missie-Zondag' in. Bovenal echter heeft hij 
de missionering zelf bevorderd door de instelling van 
apostolische delegaturen, de uitbreiding van het aantal 
missiegebieden en de opbouw van de inheemse kerken. 
Persoonlijk wijdde hij de eerste Indische, Chinese en Ja
panse bisschoppen, plechtigheden die grote indruk maak
ten." 

Op katholiek Nederland oefende deze 'roomse' aanmoe
diging een speciale aantrekkingskracht uit. Per traditie 
gold hier het 'Roma locuta, causa finita' als een vanzelf-
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sprekend beginsel. Had Rome eenmaal gesproken, zo ver
klaarde Het Missiewerk al meteen in 1919, 'dan hebben 
wij niet langer te redeneeren en te aarzelen, dan hebben 
wij, als trouwe zonen der kerk, eenvoudig te volgen en 
aan te pakken'.32 

Niet voor niets had Alfons Ariëns geroemd: 'Gehoor
zaamheid is Hollandsche deugd'.33 En deze deugd was in 
Rome bekend. Met name bij Pius XI stonden de Ne
derlandse katholieken in hoog aanzien om hun trouwe 
volgzaamheid. Dat hun organisaties en pers zich geregeld 
in pauselijke schouderklopjes mochten verheugen, droeg 
in niet geringe mate bij tot hun trots en zelfbewustzijn. 
In deze geest van het 'Hollandia docet' gaf Pius XI voor
al blijk van zijn bewondering en genegenheid voor de Ne
derlandse katholieken wegens hun voorbeeldige missie
ijver: 'De reden, waarom Nederland een eerste plaats 
inneemt in mijn Vaderhart, is diens groóte liefde en of
fervaardigheid voor de missies. Want niet alleen offert 
Nederland zijn geld en veel geld voor de missies, het 
geeft bovendien, en dit is van nog grooter waarde, zijn 
kinderen'.34 Tijdens het Heilig Jaar 1925 had de paus 
zich tot een groep Nederlandse pelgrims gewend met de 
woorden: 'Wat Nederland doet voor de missies, dat is 
wonderbaar. Doch wat het doet, dat moet worden door
gezet'?5 En dit was niet aan dovemansoren gezegd, want 
de Nederlandse katholieken waren erg gevoelig voor de
ze hoogste erkenning, zij putten er de energie uit om 
hun inspanningen voor de missie nog te vergroten. Al 
deze feiten maken het begrijpelijk, dat Pius XI speciaal 
in Nederland een ongeëvenaarde faam als missiepaus 
genoot, zodat al meteen na zijn dood in een missiebrochu
re over hem geschreven werd: 'Het zal eenmaal het 
groóte getuigenis der historie zijn, dat door de hechte 
fundering van ieders missieplicht op de leer van het 
Kindschap Gods en de algemeenheid der katholieke kerk 
de overleden Paus een nieuwe richting en een nieuwe 
frissche stuwkracht gaf aan de wereld-missie-actie even
zeer als aan den arbeid in de missies'.38 

Bij deze op zich al bijzondere relatie van katholiek Ne
derland met Rome kwam nog een andere omstandigheid, 
die de Nederlandse missieijver extra stimuleerde: de be-
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noeming van kardinaal van Rossum tot Prefect der Con
gregatie de Propaganda Fide, in 1918, welke functie hij 
tot zijn dood in 1932 heeft bekleed. In deze veertien jaar 
beleefde de missie een periode van ongekende bloei. Bij 
leven al gold kardinaal van Rossum als de grote 'strateeg' 
achter de missiepausen Benedictus XV en vooral Pius XI. 
Zo was het een publiek geheim, dat hij in belangrijke 
mate de auctor intellectualis was van de beide missie
encyclieken Maximum illud en Rerum Ecclesiae.3'' Even
als Pius XI hield kardinaal van Rossum van aanpakken 
en hij had geweldig het land aan de in de Vaticaanse 
curiedepartementen menigmaal vereerde 'St. Bureaucra-
tius'.38 In het bijzonder was hij ook degene, die de op
bouw van de inheemse clerus met alle kracht heeft bevor
derd, hetgeen bij zijn landgenoten met name veel waar
dering heeft ondervonden: 'En het mag ons, Nederlanders, 
tot voldoening stemmen, dat dit de vrucht geweest is van 
de innige samenwerking tusschen den paus [Pius XI] 
en onzen kardinaal van Rossum, die reeds onmiddellijk 
na zijn verheffing tot missie-prefect in 1918 zijn verlan
gen naar een inlandschen clerus tot een der voornaam
ste punten van zijn actie-program had geformuleerd'.39 

Voor de Nederlandse missiebeweging is kardinaal van 
Rossum van ongemeen grote betekenis geweest. Al bij 
de verheffing tot kardinaal van de redemptoristenpater 
Willem van Rossum, in 1911, was er een 'schok door 
katholiek Nederland' gegaan,40 maar toen hij enige jaren 
later bovendien nog tot prefect van de Propaganda werd 
benoemd, vormde hij jarenlang een wel heel speciaal 
trait d'union tussen Rome en Nederland, 's Pausen rech
terhand in missiezaken, zelf wel de 'rode paus' geheten 
als missie-prefect, was hij de 'glorie en trots van Neder
land'.41 Bovenal was hij echter Onze'42 kardinaal, voor 
wie 'wij' specifieke verantwoordelijkheid droegen om hem 
zoveel mogelijk te ondersteunen bij het vervullen van zijn 
ontzagwekkende taak. 
Welke invloed van deze identificatie is uitgegaan is nau
welijks te schatten, maar zeker niet te onderschatten; het 
zou de eer van de Nederlandse katholieken zelf te na zijn 
gekomen als hún kardinaal niet geslaagd zou zijn in een 
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historisch missieuur. Het was een uitermate gunstige sa
menloop van omstandigheden, dat zijn benoeming tot 
missieprefect met de eerste momenten van dat missieuur 
samenviel. Sindsdien kon er geen missiegebeurtenis van 
enige importantie meer in ons land plaatsvinden, of men 
verzocht om de schriftelijke, beter nog mondelinge aan
beveling van zijn kardinaal. En deze liet van zijn kant 
niet na zijn katholieke landgenoten evenzovele malen te 
bevestigen en aan te moedigen in hun missieijver.*3 Te
recht kon De Katholieke Missten daarom bij zijn overlij
den oordelen: 'Zijn voorbeeld, zijn stem, zijn gezag heb
ben er veel toe bijgedragen dat Nederland op het gebied 
der missie-actie aan de spits gaat van alle landen met zijn 
honderden missionarissen, met zijn tientallen missiebis
schoppen, met zijn milde aalmoezen'.44 
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5. HEILIGE NAIJVER 

Het behoort tot die typische eigenaardigheden van het 
Nederlandse taalgebruik dat de woorden missie en zen
ding min of meer gemonopoliseerd zijn door de katho
lieken enerzijds en de protestanten anderzijds. Ook al 
hebben beide woorden in wezen een gelijke inhoud - de 
christelijke geloofsverkondiging aan niet-christenen - in 
feite drukken zij elk iets geheel eigens uit en hebben zij 
vooral een specifieke gevoelswaarde, die voor buitenlan
ders zo niet onverstaanbaar dan toch minstens onvertaal
baar moet zijn. Het gewone Nederlandse taalgebruik ver
zette zich - en verzet zich nog steeds ondanks de oecu
menische toenadering tussen missie en zending op hoge
re niveaux - tegen een vermenging van deze termen; pro
testantse missionarissen en katholieke zendelingen zijn, 
idiomatisch althans, een vloek. Dit taaieigen beantwoord
de niet alleen aan een verlangen het door de confessione
le scheiding der geesten in Nederland bepaalde erf 
min of meer 'over te planten' naar het nieuw gewonnen 
geloofsgebied, maar nog meer aan de behoefte het 'thuis
front' de gaven des onderscheids aan te bieden. Om die 
reden achtte de Maasbode het ook op zijn weg liggen, 
'dat taaieigen vooral geen geweld aan te doen, maar het 
veeleer te koesteren en te ontwikkelen... Het is immers 
zo gemakkelijk die twee tegenovergestelde richtingen uit 
elkaar te houden. Men heeft daartoe slechts het rechte 
woord op de rechte plaats te gebruiken'.1 

Aan katholieke zijde bestond inderdaad een sterke behoef
te om zich te onderscheiden van en - waar mogelijk -
te beschermen tegen de 'protestantsche concurrentie',2 die 
zich op het einde van de negentiende en in het begin 
van de twintigste eeuw steeds krachtiger deed gevoelen. 
Paradoxaal genoeg is juist deze concurrentie een van de 
voornaamste drijfveren geweest, die de missiebeweging in 
Nederland op gang hebben gebracht. 'Door het heldere 
licht te doen vallen op den arbeid der Protestanten' 
werd zelfs de eerste stoot tot opleving gegeven, zoals tijd-
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genoten zelf opmerkten. Doelbewust werd dit middel ge
bruikt 'als een opschrikking uit de jarenlang rustig-gevoe-
de overtuiging dat wij, Nederlandsch Katholieken, ons op 
't stuk van missioneering niets te verwijten hadden . . . 
zonder zich geprikkeld te voelen tot heiligen naijver'.3 

Trouwens ook in protestantse kringen zelf bleef het niet 
onopgemerkt, dat van hun grotere zendingsijver kennelijk 
een stimulerende invloed op de 'roomschen' uitging, want 
niemand minder dan de toenmalige oud-minister van oor
log en latere minister-president Hendrik Colijn merkte 
naar aanleiding van de brochures van pater van Rijcke-
vorsel, voorzichtig en opvallend weinig negatief, op: 'Als 
die naijver, zoo ze er is, een heilig karakter draagt, is hij 
nog niet onwelkom'.4 

Of die naijver - wederzijds - wel zo'n heilig karakter heeft 
gedragen, kan voorlopig in het midden worden gelaten. 
Feit is in ieder geval, dat de missieleiders zich graag 
van deze hefboom bedienden om de wat vastgelopen mis
sieactie van de Nederlandse katholieken in beweging te 
zetten. Vanaf het eerste begin van 'het groóte missieuur' 
werd erop gewezen, dat de katholieken in missieijver 
bij de protestanten achterbleven. In het bijzonder een ge
tuigenis van de Amerikaanse bekeerling dr. Loyd had 
de aandacht getrokken. In 1907 schreef hij: 'Ik kom uit 
een atmospheer, die om zoo te zeggen gedrenkt is van 
ijver voor de missies en voor de missionarissen; ik kom 
uit een kerkgenootschap, waar nauwelijks ooit eene preek 
wordt gehouden, waarin niet minstens in de inleiding en 
bij het slot de vreemde missiën werden herdacht. Groot 
was mijne verrassing dit in de Katholieke Kerk niet te 
vinden'. Dit getuigenis en andere gegevens over de pro
testantse missiepropaganda dienden 'om den ijver onzer 
Geestelijkheid en geloovigen meer en meer aan te spo
ren . . . Met recht kan men hier de vraag stellen: wat aan 
het verdeelde Protestantisme gelukt is, nl. het volk te 
begeesteren voor het edele christelijke missiewerk, liefde 
en offervaardigheid ervoor te doen doordringen in alle 
standen des volks - zou dat in de ééne Katholieke Kerk 
onmogelijk zijn? Is het niet veel juister te zeggen: Ons 
volk bezit liefde en offervaardigheid in ruime mate, maar 
het wacht op het bezielend woord, vooral der Priesters, 
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om tot die daden over te gaan, waarin wij de Protestan
ten reeds zien uitmunten'.6 

Juist ook overtuigd van de noodzaak de seculiere geeste
lijkheid in te schakelen maakte pater van Rijckevorsel 
in zijn beide brochures inderdaad dankbaar gebruik 
van het middel der rivaliteit, zoals Colijn terecht heeft 
opgemerkt. Hij waarschuwde met klem tegen de gevaar
lijke dwaling van geestdriftige, maar eenzijdige schrij
vers, die 'het monopolie van den missiearbeid' voor de 
katholieke kerk opeisten en hun ogen sloten voor de re
sultaten van de protestanten; voor vele protestanten was 
de 'Evangeliseering der Wereld in onze generatie' immers 
een geheel nieuw levensideaal, een heilige hartstocht ge
worden. Hun profetie van 'de eindoverwinning op ons, 
katholieken', mocht dan niet geheel van bluf en groot
spraak gespeend zijn, 'toch voorspellen vele missiekundi-
gen, dat de tijd niet verre meer is, dat de pro testan tsche 
missiebeweging ons gaat overvleugelen, tenzij wij zoo spoe
dig mogelijk alle krachten bijzetten'. Het was geenszins 
de bedoeling van pater van Rijckevorsel om door zijn 
bewondering voor de prestaties van de zending die van 
de missie te kleineren; integendeel, hij wenste zijn geloofs
genoten juist te prikkelen door dit voorbeeld. Aan het 
slot van zijn tweede brochure herhaalde hij daarom zijn 
conclusie van de eerste: 'Wat de protestanten veroveren 
is voor ons verloren of althans zeer moeilijk te winnen, 
en dat andere: indien zij zooveel voor de kerstening 
der volkeren doen, hoe moeten wij ons dan niet gaan in
spannen I Deze twee beschouwingen mag en moet men 
ieder katholiek voorhouden.. . Immers wij hebben geen 
ander doel en de missieactie der twintigste eeuw even
min, dan op allerlei wijzen het katholieke bewustzijn 
wakker te maken'.6 

Dat de Nederlandse katholieken door deze twee 'tijdige 
boekjes' inderdaad zijn wakker geschud, werd bijna on
middellijk door Gerard Brom gesignaleerd en deze uitge
slapen missieijveraar vond ' 't allermooiste' aan de beide 
brochures, dat met name de daarin voorkomende 'open
hartige vergelijking van katholieke en protestante wer
ken' de ogen geopend had. Met kennelijk genoegen con
stateerde hij: 'Geen wonder dat in landen, waar zo'n con-
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currentie 't sterkst opdringt, onze missiebeweging zich ook 
gedreven voelt tot nieuwe kracht'.7 Aangespoord door het 
succes van dit reveil heeft men gedurende een aantal jaren 
met voorliefde van het middel der confessionele rivali
teit gebruik gemaakt om de Nederlandse katholieken van 
hun 'onverantwoordelijke nalatigheid'8 bewust te maken; 
ja zelfs een soort paniekstemming gekweekt over een 
ophanden zijnde 'reuzenkamp tusschen katholicisme en 
protestantisme'.9 

De katholieke kerk zelf scheen in gevaar. De zending der 
protestanten dreigde het bekeringswerk der katholieken 
te overtreffen, maar 'als echte leden van de echte Kerk 
van Christus mogen we ons niet laten overvleugelen'.10 

Elke katholiek diende serieus te bedenken, dat 'de protes
tanten in Amerika voor hun onderneming inderdaad een 
"vervaarlijke" offervaardigheid betoonen'.n Men consta
teerde dat de zending snellere vorderingen maakte dan de 
missie: 'Dat kán, dat mág zoo niet blijven! Wij mogen de 
dwaling niet laten zegevieren over de waarheid! Als alle 
katholieken krachtig medewerken, kunnen wij weer vóór
kómen, vóór blijven in den wedstrijd'. ̂  Het luid verkon
digde besef van 'zij [de andersgezinde sekten] snellen ons 
vooruit, zij snijden ons den pas af'13 heeft niet weinig bij
gedragen tot die nerveuze nu-of-nooit-stemming van 'het 
groóte missieuur'. 'Wij moeten ons haasten', zo werd de 
katholieken met klem voorgehouden. Was het immers niet 
ontmoedigend voor de missionaris te 'moeten aanzien, dat 
zijn concurrent, de niet-katholieke zendeling, met veel 
minder moeite veel meer succes heeft', omdat deze over 
zoveel meer financiële steun kan beschikken? Een derge
lijk verzuim was treurig voor de missionaris, maar een 
beschuldiging voor de katholieken tevens.14 Zelfs kardinaal 
van Rossum deed als Propagandaprefect nog een duit in 
dit zakje door openlijk te verklaren, dat 'de Protestanten 
met een ongekenden ijver en een overvloed van midde
len aan het werk gaan om de katholieke Missiën te steri-
liseeren of te verhinderen'.15 

Bekomen van de eerste schrik - of misschien beter: toen 
de eerste schrik na enige jaren zijn wekkend werk gedaan 
had - begon men de concurrentiestrijd wat te nuance
ren en te relativeren. Tot dan was over het algemeen 
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hoog opgegeven van de zendingsprestaties, zonder deze 
nochtans in de meeste gevallen nader toe te lichten; het 
feit op zich was al afschrikwekkend genoeg. Zo om
streeks 1920 kwam daar enige verandering in. De concur
rentieslag tussen katholieken en protestanten werd voor
taan minder uitgevochten met kreten en meer met cijfers 
en gegevens. Men leerde de overdonderende 'protestant-
sche statistieken'i6 van missiepersoneel en financiën op 
hun werkelijke waarde te schatten. Dat men hiertoe in 
staat bleek, was op zich al een resultaat van de toegeno
men missiebedrijvigheid, maar ook werd toen duidelijk, 
dat de missie er nog niet eens zo slecht voorstond in ver
gelijking met de zending, mede dank zij de opgeleefde 
missieijver. En deze ijver wenste men juist aan te wakke
ren en niet te ontmoedigen door uitsluitend te wijzen op 
de grote financiële en personele middelen van de zending, 
want er waren ook nog andere maatstaven. 

In de missieliteratuur kondigde zich reeds vrij spoedig 
een andere houding inzake de 'protestantsche concurren
tie' aan. 'Wij moeten onze missieliefde niet gaan afme
ten met den duimstok van de protestantsche evangelisatie
ijver' was al in 1919 de conclusie van een artikel over 
'Missie en Zending'. 17 Ook uit de missie zelf kwamen be
richten, dat 'wij ons niet moeten laten afschrikken of ont
moedigen door de machtige middelen waarover de pro
testanten beschikken en die zij met zooveel vertoon in 
de bladen van hun kleur uitbazuinen'; op de duur bedrij
ven de missionarissen 'een krachtiger en solieder prosély
tisme' en bewerken daardoor meer blijvende bekeringen 
dan de protestanten ondanks al hun rijke middelen.19 

Sindsdien werd de wedijver van katholieke zijde niet al
leen nog meer opgevoerd, maar men draaide geleidelijk 
aan de rollen zelfs om: de zending kon het niet halen bij 
de missie. Aan het eind van de jaren twintig en het begin 
van de jaren dertig kwam zelfs een geheel nieuwe ten
dens aan het licht. Men vreesde toen al niet meer zo
zeer de zendingsarbeid op zich, want deze was al over 
zijn hoogtepunt heen, maar veeleer de rationalistische 
en zelfs atheïstische stromingen, die door bepaalde 'mo
dernistische protestanten' werden verspreid tot schade van 
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het christendom in de missielanden; als zodanig waren 
deze gevaarlijker te achten dan welke andere vijanden 
van de missiearbeid ook. Ten opzichte van de serieuze 
zending gaf men meer en meer blijk van nuchtere waar
dering voor haar idealisme en haar methoden, waarvan 
de missie nog het een en ander kon leren. 
Onder het motto 'Fas est, ab hoste doceri' heeft dit 'leren' 
trouwens vanaf het begin sterk meegespeeld in de naijver 
van de missie ten opzichte van de zending. De provoce
rende vergelijking van beider activiteiten wilde geenszins 
alleen schrikreacties oproepen, maar beoogde juist daar
door ook tot navolging aan te sporen. Want te leren 
viel er genoeg van die 'practische, koud berekenende pro
testanten' volgens de missieleiders.1« Pas sinds een eeuw 
ongeveer was de zending actief geworden en toch bereik
te zij aan het eind van de negentiende en in het begin 
van de twintigste eeuw al een opmerkelijke bloei, met na
me in Amerika en Engeland, waar John R. Mott met zijn 
leus 'Evangelisation of the world in this generation' (1886) 
vooral onder studenten veel aanhang had gevonden. In 
Duitsland had intussen Gustav Warneck de 'Evangelische 
Missionswissenschaft' van de grond gebracht. De zending 
die vooral was gericht op het verre Oosten (China, Ja
pan), boekte binnen enkele decennia zulke opzienbaren
de successen, dat zij niet onopgemerkt konden blijven en 
de missie wel te denken moest geven. Toen de zo ver
deeld geachte protestanten elkaar bovendien nog vonden 
in de eenheid van een internationale Zendingsconferen
tie te Edinburg (1910), was er voor de missie alle reden 
zeer serieus acht te slaan op de concurrentie. 
Wat in eerste instantie vooral de naijver van de missie 
opwekte, dat waren de omvangrijke materiële middelen 
die de zending ter beschikking stonden. Naijverig was 
men echter ook op het feit, dat de zending kennelijk 
steunde op een breed enthousiasme en een hechte organi
satie. In voortdurende gebedsdiensten en preken werd 
die geestdrift verbreid en levendig gehouden. De zending 
zag in dit verband ook duidelijk de betekenis van de 
school voor haar werk, evenals trouwens van de jeugd in 
het algemeen en de studenten in het bijzonder. En via 
deze studenten bereikte men de intellectuele en 'aanzien-
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lijke' kringen voor de zending, wat de missie maar al 
te weinig gelukt was. Bovendien bouwde de zending haar 
organisatie op alle maatschappelijke lagen van de bevol
king, hetgeen voor de toevoer van zowel de personele 
als de materiële middelen belangrijke voordelen bood. 
Door veelzijdige propaganda (zendingsfeesten, -zondagen, 
-tentoonstellingen e.d.) had zij tevens het voorbeeld ge
geven, hoe deze brede belangstelling gewekt kon wor
den. 
Wat het zendingswerk zelf betreft strekte vooral het voor
beeld van de lekenhelpers tot navolging: zendelingen in 
de persoon van artsen, onderwijzend en verplegend per
soneel hadden bewezen zeer waardevolle diensten als 
'losse evangelie-arbeiders'20 te kunnen verlenen, waarvan 
de missie echter nog maar al te weinig gebruik had ge
maakt. Ook het feit, dat dit personeel slechts tijdelijk 
was, bood zekere voordelen tegenover de missie, die alleen 
met levenslange krachten werkte; de laatste liepen ge
vaar min of meer vast te roesten, zulks in tegenstelling 
met frisse, nieuw-geschoolde.21 Deze leken-helpers hadden 
bovendien over het algemeen een goede vorming voor 
hun taak gekregen, evenals trouwens de eigenlijke zende
lingen; de zending beschikte immers over de nodige we
tenschappelijke en vormingsinstituten voor de opleiding 
van zendelingen, waarbij de missie nog ver achter stond. 
Zo stonden b.v. de 'missionary conferences' model voor 
de 'missiologische week'. Door veelvuldige en uitgebrei
de informatie werden de resultaten en de methoden van 
het zendingswerk min of meer getoetst aan die van de 
missie.22 

Op organisatorisch en methodisch gebied mocht er dan 
nog veel van de protestanten te leren zijn, daar stond 
tegenover de vaste overtuiging dat de missie vanuit his
torisch, kerkelijk en dogmatisch oogpunt veruit superieur 
aan de zending was. Hieruit leidden de missieleiders be
langrijke apologetische argumenten af, die de katholie
ken moesten aansporen tot extra-missieijver. Historisch 
gezien was de zending erg jong. Protestantse missiolo-
gen gaven zelfs toe, dat bij Luther en Calvijn de zen-
dingsgedachte geheel ontbrak. Pas door de activiteiten 
van de Bijbelgenootschappen, die aan het begin van de 
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vorige eeuw opgericht werden, was de zending werkelijk 
binnen de gezichtseinder van de protestantse kerken ge
komen.23 

De Hervorming had er drie eeuwen over gedaan om de 
waarde van de zending te ontdekken. Hieruit kon men 
afleiden, dat de zending niet tot het wezen van de Her
vorming behoorde, er dus niet logisch uit voortvloeide, 
anders zou gedurende die drie eeuwen 'de Protestant geen 
Protestant geweest zijn'.2* Eerst rond 1800 waren de pro
testantse kerken actief geworden op het gebied van de 
zending en sindsdien had het nog tot het einde van de 
negentiende eeuw geduurd, alvorens het zendingsbesef 
min of meer gemeengoed was geworden. En dit besef 
kwam ook toen niet voort uit een innerlijke drang tot 
geloofsverkondiging, maar uit een behoefte aan zelfbe
houd. Vol twijfels en in zichzelf verdeeld zag het protes
tantisme nu ineens een nieuw perspectief voor zijn voort
bestaan. Gevolg gevend aan de primaire wet van zelf
behoud 'wie leven geeft, die leven heeft' was de zending 
dan ook een kwestie van pure levensnoodzaak. De Her
vorming zocht door de zending к* in de breedte te be
reiken, wat haar in de diepte niet gelukt was: grotere 
eenheid onder de protestanten.25 

Het zendingswerk kon echter volgens de katholieke mis
sieleiders de verdeeldheid niet opheffen, integendeel: werd 
er juist duidelijker zichtbaar door. Het bijbelse 'Aan hun 
vruchten zult ge ze kennen' gold hier meer dan ooit; de 
zending had immers een zuiver 'particulieren oorsprong', 
d.w.z. ze ging uit van het protestantse volk, dat haar be
schouwde als zijn eigen werk, als de vrucht van zijn eigen 
arbeid.2« Strikt doorgeredeneerd kwam men tot de stelling 
van de zogenaamde 'vrije zending', dat namelijk elke ge
lovige zich afzonderlijk en op eigen houtje aan de zen
ding zou kunnen wijden. Het kon niet anders, of een al
dus opgevatte zending moest tot 'volslagen ordeloosheid' 
leiden, zoals men in latere jaren van katholieke zijde con
stateerde.27 Om die reden maakte men er ook ernstig be
zwaar tegen, dat in verband met de zending voortdurend 
over 'het protestantisme in enkelvoud' werd gesproken, 
waardoor de indruk werd gewekt alsof de missie één 
gesloten front tegenover zich zou vinden in plaats van in 
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feite een 'oneindige verbrokkeling'.28 

Waaraan het de protestanten uiteindelijk ontbrak als ge
volg van de leerstellige verdeeldheid, was een even dui
delijke zendingsopdracht als waarover de katholieke kerk 
beschikte. Weliswaar erkenden katholiek én protestant 
Christus en de Heilige Geest als de hoogste Zender, maar 
het kwam erop aan, hoe deze zendingsopdracht uit
gevoerd moest worden. Voor de katholieken was het ant
woord op deze principiële vraag niet moeilijk: 'middel
lijk door de kerk', d.w.?. de missie was een kerkelijke 
aangelegenheid, met de uitvoering waarvan de desbetret-
fende kerkelijke organen belast waren. Niet zo eenvoudig 
echter was deze kwestie voor een protestant op te lossen. 
Volgens hem zendt de Heilige Geest onmiddellijk, zon
der tussenkomst van de kerk. Zijn zendelingen als 'eigen
machtige, onafhankelijke menschen'; een kerkelijk zen
dingsambt zou immers in strijd zijn met het wezen en de 
leer van het protestantisme. 
Het zendingswerk kon daarom ook geen logische conse
quentie van een kerkelijke leer heten, maar gebeurde 
veeleer desondanks, namelijk uit persoonlijke geloofsijver. 
Daarmee was, naar katholieke maatstaven, het zendings
vraagstuk in feite onoplosbaar voor het protestantisme, 
want ofwel het schiep een onhoudbare toestand van 'on
afhankelijkheid en syncretisme', ofwel het was strijdig met 
zijn eigen wezen.29 

Uiteraard bood dit 'ultra-individualisme',30 een 'onge
neesbare kwaal' in het protestantse organisme, onvoldoen
de houvast voor een degelijke zendingstheorie, zeker voor 
een kerkplantingstheorie als door pater Charles was ont
wikkeld. Geheel in tegenstelling tot de hiërarchische 
eenheid, die de katholieke kerk kenmerkte en die aldus 
de grondslag vormde voor een hechte missieleer, misten 
de 'protestantsche leerstellingen de doctrinale grondeen-
he id . . . , zonder dewelke een missietheorie niet denkbaar 
is'.3i Trouwens uit het loutere feit al, dat de bekende pro
testantse missioloog Wameck met klem om de noodzaak 
van een passende autoriteit voor de zending - te vergelij
ken met die voor de missie - had gewezen, kon van ka
tholieke zijde met trots geconcludeerd worden, dat hij 
daarmee - weliswaar ongewild - de 'meerderwaardigheid 
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van de katholieke kerk' had bewezen.sz Vanuit dogmatisch 
standpunt tenslotte kon de zending evenmin de toets der 
vergelijking met de missie doorstaan, want alleen de ka
tholieke kerk mocht zich naar waarheid de draagster van 
' 's Heeren missiebevel' noemen.33 De concurrentie tussen 
missie en zending was in laatste instantie een strijd om 
de verbreiding van het ware geloof of de ketterij. Niets 
meer of minder dan 'de klaarblijkelijkheid van de alleen
zaligmakende leer' stond op het spel.34 

Weliswaar niet van direct leerstellige aard, maar toch 
in het verlengde ervan liggend waren de modernistische 
en seculariserende gevaren van het protestantisme, die 
de zending ook als een groot bezwaar aankleefden en als 
zodanig een ernstige belemmering voor de missie vorm
den. Vooral sinds het einde van de jaren twintig ver
schenen steeds vaker missiepublicaties die dit probleem 
aan de orde stelden, met name in De Katholieke Missiën, 
waar de hoofdredacteur Joseph Peters de maandelijkse 
missie-intenties vaak tot uitgangspunt nam voor beschou
wingen over dit soort onderwerpen.35 

Trouwens de zending zelf wijdde haar tweede wereldcon
ferentie, in 1928 te Jeruzalem, aan het vraagstuk van het 
secularisme.36 Van de zijde der katholieken werd ge
vreesd, dat 'de modernistische protestanten' de zending 
beroofden van haar bovennatuurlijke en godsdienstige 
grondslagen en zich daardoor tot bevordering van be
schavingsinvloed en stoffelijke welvaart zouden beperken. 
Met name pater Charles gaf bij herhaling uiting aan zijn 
bezorgdheid in dit opzicht. Als de zending namelijk haar 
essentieel godsdienstig karakter zou verliezen werd de 
liefde tot de mensen haar uitsluitende drijfveer, het sym-
bolum van Nicea vervangen door het 'evangelie der naai-
machien'. In het bijzonder het Amerikaanse en Engelse 
liberaal-protestantisme kon het aangerekend worden, dat 
zijn ondermijnende 'modernistisch rationalisme... meer 
en meer de zending [zal] verlammen en eindelijk beperken 
tot een internationale menschlievendheidsonderneming 
waarvan het etiket alleen nog christelijk zal zijn!'37 Spe
ciaal in de jaren dertig kreeg het 'naïef cultuuroptimisme' 
van de Amerikaanse protestanten harde kritiek te verdu-
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ren: 'zij hadden de blijde boodschap van het Christendom 
van zijn kracht beroofd, door er niet méér van over te 
laten dan hun "social gospel".'38 Met kracht distantieerde 
de missie zich van dergelijke modernistische tendensen, 
die de zending tot een 'louter menschelijke instelling' 
maakten.89 

Nog in ander opzicht bestonden min of meer principiële 
bezwaren tegen bepaalde zendingspraktijken. De kritiek 
gold in eerste instantie de nauwe relatie tussen zending 
en koloniale mogendheden. Niet zozeer het feit van de re
latie op zich werd de zending kwalijk genomen en ook 
niet dat zij voor haar werk zeker profijt trok uit deze 
relatie, maar wel dat zij zich in dienst stelde van en zelfs 
liet misbruiken door de koloniale instanties. In dit sa
mengaan van zending en koloniën meende de missie 
een hoofdreden te moeten zoeken voor de grote vooruit
gang van de zending.4* Tegelijk was hier echter ook de 
verklaring te vinden voor het slechts tijdelijke en schijn
bare van de zendingssuccessen, want door het koloniale 
engagement was de zending met een ander, veel ernstiger 
gevaar besmet, namelijk haar innige verhouding met het 
handelskapitaal. 
Tijdelijk mocht deze relatie dan voordelen bieden - voor
al financiële, want de handels- en zakenman wist maar 
al te goed welk een voortreffelijke commerciële wegbe-
reidster de zending was en had daar graag een flink 
'commissieloon'*! voor over - maar vroeg of laat moest 
zij zich wreken en noodlottig worden voor de zending. 
Naar katholiek oordeel mocht het dan ook geen louter 
toeval heten, dat de zending haar grootste uitbreiding had 
bereikt in de gebieden, die door de Angelsaksische we
reldhandel werden beheerst, maar ook juist daar in latere 
jaren met de meeste problemen te kampen kreeg. Niet 
alleen hadden zendelingen hun ambt in de steek gelaten 
om groothandelaar of industrieel te worden, de zending 
zélf had zich door dit bondgenootschap met het kapitaal 
gecompromitteerd, was er ongeloofwaardig door gewor
den. Hier lag ook de verklaring dat de zending in feite 
zoveel minder 'inheems' was geworden dan de missie.42 

85 



Aan de naijverige verhouding tussen missie en zending 
lag steeds een zekere ambivalentie ten grondslag, een 
merkwaardige mengeling van animositeit en waardering, 
te vergelijken met een haat-liefdeverhouding. Nog in 
1940, toen de grootste 'dreiging' van de zending toch al 
voorbij was, brandmerkten twee missiologen het schis
ma en de ketterij in 'de strijd van het Godsrijk met de 
duivelsche machten' als: te behoren tot de 'grootste en 
meest te betreuren tegenstanders van de wereldmissie'. 
Deze op zich harde taal was echter ingegeven door droefe
nis én schaamte over 'het onomstootbaar feit, dat de ge
lijktijdige verschijning van het Christendom in de dubbe
le gestalte van katholieke en protestantsch-evangelische 
missie een geweldige hinderpaal is en zelfs een ergernis, 
die vele heidenen weerhoudt, het Christelijk geloof te 
aanvaarden'. *' 
Alle concurrentie en naijver ten spijt hadden de missie
leiders gedurende heel deze periode niet het besef ver
loren, dat missie- en zendingswerk in feite aan dezelfde 
bron ontsprongen en de wederzijdse bestrijding eigenlijk 
een aanklacht tegen Christus en het Christendom vormde. 
Naast alle harde woorden aan het adres van de zending 
en het protestantisme als geheel keerden in de missie-
propaganda steeds ook uitingen van bewondering en op
rechte waardering voor het werk van de individuele zen
delingen terug. 
Hun eerlijke bedoelingen, nobele handelwijze en inner
lijk élan, ingegeven door echte geloofsovertuiging en de 
edelste toewijding, oogstten veel lof van de zijde der 
missie; vele zendelingen verwierpen ook zelf alle 'stoffe
lijk voordeel' van hun werk en wensten geenszins hun 
taak tot een humanitaire en charitatieve te beperken44 

Vooral de getuigenissen van missionarissen boden hier 
tegenwicht tegen al te grote apologetische ijver van het 
'thuisfront'.« 
Bij alle tegenstellingen tussen missie en zending koester
de men ook de hoop, dat beider werkzaamheden konden 
bijdragen tot de verwezenlijking van het gebed van de 
Heer 'dat zij allen één zijn' en dat de missieactie aldus 
een factor kon worden 'om tot elkander te brengen hen 
die thans tot groóte schade en schande der gansche hei-
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denwereld, zoo ver van elkander gescheiden zijn'.«« Een 
dergelijk 'wishfull thinking' was intussen niet geheel van 
apologetisch eigenbelang gespeend, want men zag in 
dit veronderstelde eenheidsstreven een bevestiging te 
meer, dat alwat nog aan goeds in het protestantisme 
stak 'in bruikleen' was ontvangen van de moederkerk.47 

Deze accaparatie-tendens ging zelfs zo ver, dat de zending 
werd verondersteld uiteindelijk het ware geloof ten goede 
te komen en een 'hulde aan de katholiciteit' te zijn, zoals 
Gerard Brom het uitdrukte, als een rijke les in 'het in
ductief ontdekken van de onmisbare eenheid'.48 

Het valt op dat de missieleiders speciaal de Nederlandse 
zending met een opmerkelijk respect benaderden. Met 
name gaven zij zich moeite het wantrouwen tegen het 
werk van de zendelingen in 'Nederlandsch Oost-Indië'49 

io niet weg te nemen dan toch af te zwakken. Ook al 
genoot de zendeling dan zekere materiële voordelen bo
ven de missionaris, dat gaf nog 'niet het recht, de verheven 
bedoelingen der zending. . . in twijfel te trekken en te klei 
neeren. Ook bij de zending immers ligt als hoofdmotief ten 
grondslag: de zoendood van Christus tot verlossing van 
alle menschen'.50 In het geval van de forse kritiek op de 
'commerciële overwegingen' van de Angelsaksische zen
delingen maakte men dan ook uitdrukkelijk een uitzon
dering voor 'onze Nederlandsche Protestantsche Zendelin
gen'.si Ook al was de zendingspropaganda van 'onze pro
testantsche broeders' minder luidruchtig en grootscheeps 
dan die van de missie, de resultaten waren er niet minder 
bewonderenswaardig om te achten.52 Zo dwong met name 
de Nederlandse Zendingsschool in 'Oegstgeest respect 
af.5» 

Zelfs onder de animositeit van bepaalde zijden der zen
ding, die 'vrees voor en afkeer van Rome' probeerden 
aan te wakkeren,54 bleef men tamelijk nuchter. De mis
siepionier mgr. A. Hermus verkneukelde zich zelfs over 
zekere dominee Dijkstra, die, kennelijk in paniek geraakt 
door de successen van de missie op Java, de zending in 
het geweer riep: 'Te wapen tegen Romei Het is onze 
grootste vijand . . . Tegen Rome? . . . Neen! Ik kan be
ter zeggen: Te wapen tegen den duivel en zijn Rijk! Java 
voor Christus'!55 De bijbehorende noodkreet: 'Dat heb-
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ben de Roomschen gedaan'l werd door de missieleiders 
heel handig uitgebuit als een uitstekende reclameslogan 
in de heersende concurrentiestrijd.56 Men kon er trou
wens het getuigenis van een prominent protestant als 
Colijn tegenover stellen: 'Daarnevens hoop ik, dat Rome 
rijker zegen op haar arbeid mag zien. - Alleen wie lie
ver "Turksch dan Paapsch" is, kan er anders over den
ken. Bovendien is het arbeidsveld in Indie zóó uitge
breid, dat een protestantsch monopolie een belachelijk 
denkbeeld zou zijn'.s? Omgekeerd prefereerde men aan ka
tholieke zijde ook met zoveel woorden de protestant bo
ven de turk en werd het struisvogelpolitiek gevonden de 
kwantitatieve resultaten van de zending te verzwijgen of 
kleineren dan wel 'den invloed ten goede, die uitgaat 
van hunne zendingsactie' te ontkennen, maar toch: 'de 
winst der Protestanten is een blijvend verlies voor ons 
Katholieken'.«« 
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6. MISSIE EN KOLONIËN 

Naast of - misschien beter - juist door de bewustwor
ding van de 'protestantse concurrentie' hebben 'onze 
eigen koloniën' een belangrijke stimulans geleverd voor 
de Nederlandse missiebeweging.ι Vooral aan het begin 
van het hier beschreven missieuur is er grote wervende 
kracht uitgegaan van het ontwakend besef, welk een 
zware verantwoordelijkheid speciaal op de Nederlandse 
katholieken rustte voor de kerstening van de overzeese 
gebiedsdelen. 'Als wij het niet doen, wie dan wel'? was 
een veel gehoorde vraag. En er waren diverse argumen
ten voor een positief antwoord op deze vraag. Na een 
grote hausse in de beginjaren ebt deze argumentatie 
echter vrij plotseling weg om eerst tegen het einde van 
de periode weer terug te keren. In het bijzonder tijdens 
de jaren 1916 en 1917 stond het vraagstuk van de ver
houding tussen missie en koloniën in het brandpunt 
van het oplaaiende missievuur en vormde maandenlang 
zelfs voorpaginanieuws van de grote katholieke dagbla
den. 

Het is vooral pater van Rijckevorsel geweest, zelf werk
zaam in de missie van Oost-Indië, die door de tweede van 
zijn beide baanbrekende brochures Missie en missieactie 
in Nederland op dit deel van de Nederlandse missie
taken de aandacht heeft gevestigd. Nadat hij in de eer
ste publicatie zijn landgenoten al had gewezen op de 
'protestantse concurrentie' in het algemeen, maakte hij 
hen nu bewust van de rol der 'Nederlandsche Protestant-
sche Zending' in onze koloniën in het bijzonder. Er wa
ren echter nog andere redenen, die hem deden beslui
ten de koloniale missies op de eerste plaats te stellen. 
Een van die redenen was de inlossing van een koloniale 
schuld. Een andere was het 'niet te versmaden voordeel, 
dat we voor een systematisch doorgevoerde bekeeringsac-
tie van de Nederlandsche koloniën een succesvolle propa
ganda kunnen maken onder ons volk. En priesters en 
leeken zullen met meer liefde en volharding ijveren voor 
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een belang, zoo Nederlandsch als de bekeering van onze 
koloniën'. Om de bijzondere verantwoordelijkheid voor 
het missiewerk in de eigen koloniën duidelijk te maken, 
paste hij de eerdere wekroep voor de missionering van 
de wereld 'Elk vier!' op de Nederlandse verhoudingen 
toe, d.w.z. 2 miljoen katholieken op 40 miljoen heide
nen. Voor hen moest de missieleuze dus luiden: 'Elk twin-
tigl'2 

Met dit pleidooi sloot pater van Rijckevorsel nauw aan 
bij de doelstellingen van de enkele jaren eerder, in 1912, 
opgerichte Indische Vereeniging van Nederlandsche Ka
tholieken, die hij 'de belangrijkste' onder de missiever
enigingen noemde en waaraan hij ook de eerste van zijn 
beide brochures had opgedragen. De oprichting van 
deze vereniging, weldra door de volksmond omgedoopt 
in Indische Missievereeniging, was op zich al een bewijs 
van de veranderde houding van de Nederlandse katho
lieken ten opzichte van de koloniën. Men zou in deze ko
loniale belangstelling o.a. een teken van hun voortgaan
de nationale emancipatiedrang kunnen zien; traditioneel 
belangden immers de koloniën in de eerste plaats het pro
testantse deel der natie aan en ook overigens stonden 'de 
koloniën' bij de katholieken in niet al te beste reuk; ge
loof en zeden werden geacht daar groot gevaar te lopen, 
zodat men er beter niet heen kon gaan. Wellicht is 
hier, althans ten dele, ook de verklaring te zoeken voor 
de relatief geringe belangstelling, die de Nederlandse 
katholieken tot dan voor de 'koloniale missie' hadden 
gehad.s 
In elk geval waren 'nationale' doelstellingen genoegzaam 
verwoord in de statuten en het huishoudelijk reglement 
van de Indische Missievereniging. Om betere toegang tot 
de regering te hebben - een van de uitdrukkelijke verlan
gens - was het officiële statutaire doel opzettelijk nogal 
algemeen gehouden: 'Het verleenen van steun aan de 
beschaving van de inheemsche bewoners onzer koloniën'. 
In het huishoudelijk reglement werd het doel minder 
omzichtig omschreven: 'De vereeniging heeft alleen het 
oog op de verwaarloozing van onzen nationalen plicht, 
om onze eigen koloniën te helpen kerstenen, aan de eigen 
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onderdanen de voorkeur te geven boven de ons totaal 
vreemde ongeloovigen'.* 
Aan deze plicht wilde de Indische Missievereniging zo
wel regering als volk van Nederland voortdurend herin
neren. In het volk wenste zij door middel van de pers 
en andere propagandamiddelen 'het nationaal geweten 
wakker te schudden'.5 Voor dit doel riep de vereniging 
enkele jaren later, in 1917, ook een eigen tijdschrift in 
het leven: Onze Missiën in Oost en West-Indië, dat even
als de vereniging zelf ook al spoedig een gemakkelijker 
in het gehoor liggende naam kreeg toebedeeld: Koloniaal 
Missie-Tijdschrift. Ten opzichte van de regering zocht 
de vereniging een bemiddelende rol ten behoeve van de 
missionerende orden en congregaties in de koloniën te 
vervullen, en in het bijzonder invloed uit te oefenen 
voor het verkrijgen van gunstiger bepalingen voor de 
missies in Oost- en West-Indië, zonder zich overigens met 
de bestuursaangelegenheden van de vicariaten en prefec
turen aldaar in te laten. 
In dit verband heeft de vereniging zich vooral moeite ge
geven de 'bijzondere toelating' van het veelomstreden ar
tikel 123 van het Indisch Regeerings-Reglement te doen 
wijzigen of althans in de praktijk de uitvoering ervan 
zoveel mogelijk te beperken.6 Zo heeft de Indische Mis
sievereniging de officiële erkenning van de prefecturen 
in Indie weten te verwerven bij de regering. Ook heelt 
de vereniging zich voortdurend ingespannen om van re
geringswege dezelfde materiële voordelen voor de mis
sie te verwerven als de zending genoot, o.a. op onder-
wijsgebied.7 
De kerkelijk en koninklijk goedgekeurde Indische Mis
sievereniging, onder beschermheerschap van kardinaal van 
Rossum, baseerde haar bestaansrecht vooral op twee uit
spraken van zowel de kerkelijke als de wereldlijke over
heid. Mgr. II. van de Wetering, de aartsbisschop van 
Utrecht, had in zijn vastenbrief voor 1908 'onze Holland-
sche Missiën in Oost en West-Indië, waar onze Religieuzen 
met zooveel opoffering en toewijding arbeiden aan de be
keering van de bevolking onzer eigen kolonies' bijzonder 
bij zijn gelovigen aanbevolen.8 Dat/elfde jaar verklaarde 
de minister van koloniën en latere gouverneur-generaal 
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van Nederlands Oost-Indië, Α. W. F. Idenburg, in de 
Eerste Kamer, dat ook de kerken moesten meewerken 
aan 'de schoone taak, ons door de geschiedenis ten aan
zien van Indie opgelegd... opdat wij, Nederlanders, 
die het voorrecht hebben, een christenvolk te zijn, ook 
't beste, wat wij hebben, mogen geven aan die volken 
van over-zee, die aan onze zorgen zijn toevertrouwd'l* 
Deze herhaaldelijk geciteerde uitspraken dienden in de 
eerste plaats ter aanbeveling, maar ook werden zij vaak 
gebruikt om bepaalde bezwaren tegen de Indische Mis
sievereniging, met name tegen haar nationale karakter, te 
ontzenuwen. De grondlegger en eerste voorzitter van de 
vereniging, het tweede kamerlid W. H. Boogaardt, haal
de ter verklaring van de nationale voorrang die hij aan 
de Indische missies wilde geven, vaak het voorbeeld van 
de recta ordo caritatis aan: 'Een gezinshoofd met een 
groot gezin en met matige middelen, handelt onrecht
vaardig, wanneer hij zijne kinderen verwaarloost om die 
van zijne buren te kunnen helpen'.1 0 Aan goede vaderlan
ders moest het toch duidelijk zijn, dat bij de missionering 
aan eigen onderdanen de voorkeur gegeven moest wor
den 'boven de ons totaal vreemde ongeloovigen'. Aan een 
schromelijke 'verwaarloozing van onzen nationalen plicht' 
- zeker in vergelijking met hetgeen katholiek Nederland 
voor de zogenaamde 'vreemde missiën' deed - wenste de 
Indische Missievereniging een einde te maken." Behalve 
voorzitter Boogaardt, die reeds spoedig kwam te overlij
den (1918), heeft vooral de secretaris mgr. M. J. D. Claes-
sens, zelf een oud-missionaris van Java, zich moeite gege
ven de vaderlandse katholieken ervan te overtuigen, dat 
'Neerlands hulp voor de Koloniale Missiën tot nu toe 
onvoldoende was'.^ 

Naar aanleiding van het optreden van de Indische Mis
sievereniging is in deze jaren om haar nationale doelstel
lingen en trouwens om de hele koloniale missiebeweging 
nogal wat te doen geweest.^ Ook van buiten haar eigen 
gelederen ontving de vereniging steun voor haar streven 
om de belangstelling voor de 'eigen missiën' te vergroten. 
Naast pater van Rijckevorsel is Gerard Brom de meest 
gezaghebbende onder de voorstanders van de voorrang 
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voor de koloniale missies geweest. Gretige instemming 
vond zijn aansporing: 'Ons hart hoeft geen plek op aar
de, geen kleur onder de volken uit te sluiten, als het maar 
een biezondere zorg voor Insulinde insluit'; er waren im
mers diverse redenen aan te voeren voor het feit, dat 'on
der alle volken de Maleier de naaste' was.14 

Bovenaan stond de bijzondere schuld, die Nederland 
tegenover zijn overzeese gebiedsdelen had in te lossen. 
Pater van Rijckevorsel had in dit opzicht duidelijke woor
den gesproken: 'We hebben goud gedolven in den onuit-
puttelijken bodem van Insulinde, maar wij gevoelen 
het onbehaaglijke eener schuld en zouden geestelijk goud 
willen terugschenken'.is Al konden katholieken zich goed
deels vrijpleiten van koloniale medeplichtigheid, als deel 
van de Nederlandse volksgemeenschap hadden zij toch 
ook hun verantwoordelijkheid. Wat konden ze daarom 
beter doen dan door de missie goed te maken wat in de 
loop der eeuwen misdaan was? Deze 'schulddelging' was 
niet slechts als een 'geoorloofd tribuut aan onze natio
nale gevoelens' te beschouwen, maar veeleer nog als 'een 
heilige nationale plicht'.16 Het werd in strijd met de mis
sie-idealen geacht, als de koloniën - ongeacht of dat nu 
Nederlandse, dan wel Franse, Engelse of Duitse waren -
nog als 'wingewesten', uitsluitend bestemd voor exploita
tiedoeleinden, gebruikt werden. Zonder religieuze inhoud 
zou ook de 'ethische politiek', die immers door eenzelf
de schuldbesef was ingegeven, niet anders dan een senti
mentele frase blijven.17 

Bij de gevoelens van schuld kwamen echter ook die van 
nationale trots. Elke missionaris mocht er toch 'bijzonder 
fier op wezen de landen te bekeeren, die hem of zijn 
volk groot hebben gemaakt'. Daarom was het niet meer 
dan plicht 'sympathie voor onze koloniën aan te kwee
ken, vooral nu er reeds zooveel groenende oasen zijn op
gedoken in die vroeger dor gewaande woestenij'.18 De 
voorstelling van de oasen sloeg op de hoopvolle toekomst, 
die de voorstanders van het Indische missiewerk zagen; 
zozeer zelfs, dat het er in dit 'tijdsgewricht' op aan leek 
te komen, of dit rijksdeel al dan niet geheel voor de ka
tholieken verloren zou gaan ten gunste van de protestan
ten en vooral van de Islam. Zoals bij de missionering in 
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het algemeen, was ook bij de missie in de Nederlandse ko
loniën haast geboden. Omdat de inheemse bevolking bin
nen afzienbare tijd 'uit haren eeuwenlangen slaap en on
bewustheid' zou ontwaken, mocht 'de Indische kruistocht' 
niet langer meer uitgesteld worden,ie indien men ten
minste nog kans wilde maken 'Indie voor Christus' te 
veroveren. 'Laat het dan daveren en weerklinken als een 
strijdkreet van ons Roomschen: Nog in dit geslacht, in 
deze generatie moeten wij het ontwakend Indie doen her
boren worden in Christus en het geven van onzen groot-
sten schat, ons dierbaar Roomsch Geloof' !20 

Dit 'grote feit van de emancipatie van de inlanders' noop
te te meer tot tijdige, Nederlandse missiewerkzaamheid, 
omdat op grond van de 'bijzondere toelating' buitenlandse 
missionarissen niet of maar nauwelijks in de Nederlandse 
koloniën werden toegelaten, zodat de missie aldaar ge
heel van de eigen mensen afhankelijk was. De slechts 
honderd missionarissen 'in onze hele Oost' waren, ver
geleken bij de duizend die 'wij' over de rest van de we
reld stuurden, eigenlijk dan ook een 'nationale schande', 
die niet uitgewist zou zijn, voordat het er binnen de kort
ste keren ook duizend waren geworden. In deze 'nationa
le' overwegingen tenslotte werden de propagandistische 
voordelen gezien, die pater van Rijckevorsel had gesug
gereerd en die door Gerard Brom met profetisch en
thousiasme werden doorgegeven: 'En alle kans bestaat 
dat rijen, die de missieroep altijd voorbijging, ineens geest
driftig opspringen bij de verbinding van Nederlands In-
die en Rooms geloof'.21 

Voorzover bovengenoemde motieven blijk geven van 'na
tionalisme', mag dit woord toch nauwelijks in politieke 
zin worden opgevat en is het allerminst te vergelijken 
met de verhouding van missie en nationalisme zoals deze 
bijvoorbeeld in Frankrijk bestond. In de Nederlandse mis
siebeweging was het nationale motief veeleer een van de 
middelen voor het voeren van propaganda dan een doel 
in zichzelf. Steeds was de spanning tussen het 'katholie
ke' en het 'nationale' motief onmiskenbaar aanwezig. Zo 
is ook de vermenging van het 'Roomsche' en 'heimat
liche Princiep' verklaarbaar;22 een merkwaardige twee-
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eenheid, die met name voor het betrekken van de missie 
in het onderwijs werd gepropageerd, want belangstel
ling voor de kerstening van de koloniën werd veronder
steld tevens een waar 'patriottisme' te kweken, d.w.z. 
liefde voor kerk en vaderland tegelijk te wekken. 'Een 
Roomsche onderwijzer voelt daarom niet roomsch ge
noeg', als hij verzuimde bij de behandeling van de kolo
niën over het missiewerk te spreken.23 

Ondanks het hier gesignaleerde 'roomsche' voorbehoud 
stuitte de 'nationaliserende' tendens van de Indische Mis
sievereniging niettemin nogal op verzet, zoals trouwens de 
koloniale missiebeweging in het algemeen. Dit verzet was 
gebaseerd op historische, praktische en vooral ook princi
piële gronden. 
Het Nederlandse missiewerk, met zijn rijke verscheiden
heid aan congregaties, was in de loop der jaren te inter
nationaal van opzet en oriëntatie geworden om binnen 
korte tijd een bij voorrang - laat staan bij uitstek - na
tionale koers te kunnen gaan varen, zelfs als men dat ge
wild had. De bestaande rivaliteit tussen de missioneren
de orden en congregaties was zeker niet vreemd aan deze 
richtingenstrijd. De reeds langer in Nederland gevestig
de orden en congregaties (Jezuïeten, Capucijnen, Redemp
toristen) hadden 'vanouds' hun weikterrein ook in de 
overzeese gebieden; om allerlei redenen kwamen de nieu
we, 'buitenlandse' congregaties, die juist zoveel missiona
rissen telden, daar maar moeilijk tussen. Naast de verde
ling in het kader van de 'dubbele zending' moest ook 
nog een terrein afgebakend worden tussen de diverse or
den en congregaties; weliswaar zag Gerard Brom deze 
verdeling in een 'koningsdroom' al voor zich,2* maar 
verwezenlijkt was hij zo gauw niet. Het verzet kwam ook 
voort uit twijfels over het feit, of de uitzichten op resul
taat wel zo gunstig waren als deze door de voorstanders 
van de koloniale missies werden voorgesteld. Met name 
op de verschillende beoordeling van de kwantitatieve 
en kwalitatieve macht van de Islam waren deze twijfels 
gebaseerd.2« 

Voorts was men beducht dat de eenzijdige concentratie 
op de koloniale missies 'noodlottige gevolgen' zou heb
ben voor het 'thuisfront', die zelfs tot de ondergang van 
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liet pauselijk Genootschap tot Voortplanting des Geloofs 
zouden kunnen leiden. Dat juist mgr. A. Hermus, zelf 
directeur van dit genootschap in het Bossche diocees, de 
belangrijkste woordvoerder van deze richting was, werpt 
natuurlijk de schijn van partijdig eigenbelang op zijn stel-
lingname. Toch waren het in de eerste plaats principiële 
argumenten, waarop hij Broms hartewens 'duizend mis
sionarissen in de Oost binnen vijf jaar' afwees. 'Met deze 
wenschen, hoe schoon ze ook schijnen', zo verklaarde hij, 
'kan ik niet instemmen. Niet alleen voor vele vreemde 
missies, maar ook voor de kerk in onze Oost zou 't een 
ramp kunnen worden wanneer al onze missieactie zich 
ging concentreren op onze koloniën en wanneer daar ten
slotte slechts Hollandsche missionarissen werkzaam wa-
ren'.26 

De kwestie van de koloniale missies in het algemeen en 
de positie van de Indische Missievereniging in het bij
zonder kwamen uitvoerig aan de orde op de Nijmeegse 
katholiekendag van september 1917, speciaal tijdens de 
discussies naar aanleiding van mgr. Hermus' voordracht 
over de missieactie van de parochiale geestelijkheid. De 
pennestrijd, die maandenlang was gevoerd in de katho
lieke pers, werd hier - voorlopig - in het voordeel van 
de 'koloniale richting' beslecht. Mgr. Hermus' voorstel
len, die beoogden de algemene pauselijke Genootschappen 
van de Voortplanting en van de H. Kindsheid boven 
de particuliere missieverenigingen - waaronder de Indi
sche - te plaatsen, werden in die zin gewijzigd, dat de In
dische Missievereniging naast de pauselijke gesteld werd." 
In de 'koloniale' rijen was men zeer tevreden over dit re
sultaat, dat 'alvast veel grootere eenheid in onze bewe
ging' waarborgde, want de belangen der koloniale mis
sies konden nu door één groot centraal lichaam worden 
voorgestaan en dus ook veel gemakkelijker worden over
ziende 

Lang heeft de Indische Missievereniging zich echter niet 
mogen verheugen in de pas verworven gelijkwaardigheid; 
door de oprichting van de Priestermissiebond (1919), die 
door de bisschoppen officieel met de algehele leiding 
van de missieactie werd belast, kwam zij immers organi
satorisch weer op het tweede plan, ná de algemene, pau-
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selijke genootschappen. Desondanks heeft de Indische Mis
sievereniging zich op de Nijmeegse katholiekendag, voor 
zover dat nog niet het geval was, een vooraanstaande, 
zij het ook niet blijvend, eerste positie in de Nederlandse 
missiebeweging verworven. Het is in elk geval boven 
twijfel verheven, dat zij veel heeft bijgedragen tot de be
vordering van de missie in de overzeese rijksdelen. De 
spoedig gevolgde oprichting van het Sint Melania Werk 
(1921)29 . op bisschoppelijk verlangen een afdeling van 
de Indische Missievereniging - was een nieuw bewijs van 
de toegenomen belangstelling voor de koloniale missies. 
Vooral het in 1930 opgerichte Centraal Katholiek Kolo
niaal Bureau, gevestigd in Den Haag als uitvoerend or
gaan van de vereniging, is van grote betekenis geweest. 
De Indische Missievereniging en de koloniale missies heb
ben echter niet die bevoorrechte uitzonderingspositie in 
het Nederlandse missiewerk verworven, die hun voor
standers wel gewenst hadden.so Nadat het een aantal jaren 
opmerkelijk stil was geweest aan het 'koloniale missie-
front', verschenen er sinds de jaren dertig weer berich
ten over stagnatie en zelfs achteruitgang van de missie 
in de Nederlandse koloniën, althans wat de priestermis
sionarissen betrof. Om de onkunde en de onverschillig
heid jegens 'de groóte koloniale en godsdienstige pro
blemen in onze bezittingen' zoveel mogelijk weg te ne
men verscheen vanaf 1935 in Katholieke Missiën een af
zonderlijke rubriek 'De missie in onze koloniën'.si Twee 
jaar later werd op initiatief van de Nederlandse Pries-
termissiebond met 'volle goedkeuring' van het Nederlands 
episcopaat de 'Week van Gebed en Offer voor de Kolo
niale Missies' ingesteld. Deze jaarlijks terugkerende 'Kolo
niale Missieweek', zoals zij spoedig genoemd werd, had tot 
doel 'alle katholieken van Nederland dieper te doordrin
gen van den bizonderen plicht, dien wij hebben ten op
zichte van de missioneering onzer eigen overzeesche ge
bieden'.^ Ook was het nodig in de godsdienstlessen nog 
eens extra te benadrukken, dat 'het eigen gebied een bi
zonder recht op onze missieplicht' had.33 

Het feit dat een afzonderlijke Koloniale Missieweek inge
steld moest worden om de Nederlandse Katholieken spe
ciaal te herinneren aan dit onderdeel van hun overigens 
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toch omvangrijke missiewerkzaamheid, kan erop duiden 
dat het bewustzijn van deze bijzondere rechten en plichten 
niet zo sterk heeft geleefd als wel gewenst werd. Zeker aan 
het begin van het missieuur heeft het besef van de speci
fieke verantwoordelijkheid jegens 'onze koloniën' in niet 
geringe mate bijgedragen tot de opbloei van de missie. 
De internationale richting heeft echter de overhand be
houden. Dit opmerkelijke feit zou men gedeeltelijk kun
nen zien als een indicatie van de nog maar betrekkelijke 
nationale integratie van de Nederlandse katholieken, in 
elk geval dient men de verklaring echter ook te zoeken 
in het door missieleiders doelbewust aangekweekte besef, 
dat de missie per definitie katholiek was, d.w.z. inter· 
nationaal, beter nog 6ot/en-nationaal. Niet alleen om op
portunistische redenen, maar vooral ook op principiële 
gronden was men bevreesd, dat de missie in politieke 
kwesties verstrikt zou raken of, erger nog, in nationalis
tisch vaarwater terecht zou komen. 

Ook de voorstanders van een meer 'koloniale koers' wa
ren zich zeer wel bewust van de gevaren en waar
schuwden dan ook uitdrukkelijk tegen een 'verkeerd na
tionalisme'. Pater van Rijckevorsel bijvoorbeeld liet er 
geen twijfel over bestaan wat men hieronder te verstaan 
had: 'Wanneer een missionaris min of meer een werktuig 
wordt van de politiek, wanneer hij door een ondoelmati
ge ondersteuning afhankelijk wordt van zijn regeering 
en door opdringen van zijn moedertaal of zijn bescha
ving de diplomatieke bedoelingen van zijn land in de 
hand wil werken, dan huldigt hij een patriottisme, dat 
wij veroordeelen'.34 En als er toch aan politiek gedaan 
moest worden dan - naar het voorbeeld van de bekende 
jezuïet F. van Lith, pastoor op Java - uit sympathie voor 
en in solidariteit met de inheemse bevolking.35 
Het zijn echter vooral mgr. A. Hermus en J. Smit ge
weest, die zich reeds vroeg veel moeite gegeven hebben 
om de missie voor de 'verkeerde richting' te behoeden.36 

Pleitbezorgers van de pauselijke missiegenootschappen en 
grondleggers van de Priestermissiebond als zij waren, heb
ben zij aanzienlijk de hand gehad in de ontrafeling van 
de nationale 'het-hemd-is-nader-dan-de-rok-theorie',37 die 
volgens hen moest leiden tot verenging; het algemene 
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moest voorop staan en niet het bijzondere.38 Niet voor één 
missie, maar voor dé missiën diende men te werken. IJver 
ten dienste van het algemeen missiewerk, niet ingegeven 
door een of andere 'minderwaardige beweegreden' van 
nationaal eigenbelang, maar steunend op geheel onbaat
zuchtige motieven, dat was 'het schoonste, het ideaalste, 
het echt katholieke standpunt'. Zo beoefend was het mis
siewerk van een 'waarachtig Roomsch-Katholiek kerkelijk 
karakter'. Bijgevolg diende men zich ook op dit gebied 
'geheel naar de aanwijzingen van het Opperhoofd der 
Kerk' te richten.39 Met zo'n standpunt wisten de voorstan
ders van de algemene missieactie zich natuurlijk verze
kerd van de steun van hun bisschoppen en met name 
ook van 'Rome'.40 

Rond 1920 nam de verhouding tussen missiën en kolo
niën een andere wending. Aan de propaganda voor de 
eigen koloniën, ter stimulering van de missieijver, kwam 
vrij abrupt een einde. In plaats daarvan ontstond er be
langstelling voor de verhouding van missie en koloniën 
in het algemeen, eerst nog aarzelend maar sinds het mid
den van de jaren twintig steeds sterker. Al tijdens de 
wereldoorlog had J. Smit 'een koortsachtige ontwikkeling 
van het nationale zelfbewustzijn der Islamitische en 
Oostersche volkeren' gesignaleerd, die aanstuurde op al
gehele zelfstandigheid en 'mondigheid' en dus ook op het 
verwerpen van alle Europese invloed, inclusief de 'Euro
pese' godsdienst.*! Het koloniale probleem was, mede on
der invloed van de wereldoorlog, binnen weinige jaren 
'een zwaar vraagstuk' geworden. Met stijgende zorg diag-
nostiseerde men, dat de Europese ideeën van vrijheid en 
nationalisme de landen in Azië en Afrika geïnfecteerd 
hadden en daar 'een gevaarlijken koortstoestand' veroor
zaakt hadden. Steeds sterker zag men in die werelddelen 
de beweging aanzwellen, die zich een volledige staat
kundige en godsdienstige emancipatie ten doel stelde: 
'Azië den Aziaten, Afrika den Afrikanen is het immer 
terugkeerend refrein'.42 

Van hoogste kerkelijke zijde werden de consequenties van 
dit onafhankelijkheidsstreven voor het missiewerk vroeg-
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tijdig onderkend. Paus Benedictus XV, geïnspireerd ook 
door de nieuwbenoemde pretect van de Propaganda, ver
oordeelde in zijn encycliek Maximum illud (1919) met 
de meeste klem eventuele nationale doeleinden bij het 
missiewerk als een 'pestis teterrima'. Volgens zijn eigen 
woorden had hij met 'groot leedwezen' kennis genomen 
van missieverslagen, 'waaruit niet zoozeer de ijver blijkt 
om het Rijk Gods uit te breiden als wel om het aanzien 
van het eigen vaderland te verhoogen, en wij staan ver
baasd, dat men er zich niet om bekommert, hoezeer dit 
de heidenen van onzen heiligen godsdienst vervreemdt. 
Zoo doet geen katholiek missionaris'.43 Waarschijnlijk 
heeft deze forse pauselijke taal niet weinig bijgedragen tot 
het goeddeels verstommen van de pleidooien voor een be
voorrechting van de missie in de eigen koloniën, ook al 
konden de voorstanders zich beroemen op het feit, dat 
'het buitengewoon getal van onze missionarissen . . . door 
geen politiek belang van ons klein volk is verhoogd'.44 

Juist het behoren tot 'de kleine landen, die neutrale 
landjes' werd als een speciale roeping voor Nederland ge
zien;« per traditie was ons land immers kosmopolitisch 
ingesteld, georiënteerd op de gehele wereld, hetgeen nog 
weer werd onderstreept door het feit, dat Nederland als 
enige missionerende natie op 'geen enkel missie-instituut 
van zuiver nationalen oorsprong' kon bogen.40 

Aangespoord door het woord van zowel de paus zelf als 
van Nederlands 'rode paus', krachtig bevorderd door de 
pauselijke missiegenootschappen met aan het hoofd de 
Priestermissiebond en vooral ook gesteund door de 'bui
tenlandse' missiecongregaties behield de 'internationale' 
richting van de Nederlandse missieactiviteiten de over
hand. Zich beroepend op Maximum illud, stipuleerde 
het invloedrijke Hoevense missiehandboek, dat de mis
sie zich bij haar werk van politieke oogmerken moest dis
tantiëren: 'Zoo licht toch zouden politieke bijbedoelingen 
ten aanzien van eigen koloniën of patronaten van kolo
niale mogendheden de zuivere inzichten kunnen vertroe
belen'. Zelfs vereiste, volgens dit handboek, het belang 
van de missie, 'zorgvuldig de nationale ideeën en politie
ke opvattingen der te bekeeren volken te eerbiedigen'.47 

Keerpunt vormde een artikel van de jezuïet J. J. ten Berge 
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over de Pestis teterrima van de missie. Geheel in de geest 
van Benedictus' missie-encycliek kraakte hij niet alleen het 
boekje Katholische Weltmission und deutsche Kultur van 
de hand van Josef Schmidlin48 werkelijk tot de grond af, 
maar benutte deze gelegenheid ook voor een aantal be
hartigenswaardige woorden over de verhouding van mis
sie en koloniën. Het getuigt van zedelijke moed, dat 
deze 'eenvoudige' missionaris de ideeën van een dergelij
ke missiologische en kerkhistorische autoriteit, die het 
nastreven van nationaalculturele doeleinden als 'Ne-
benziel' van de missie geoorloofd achtte, als 'volstrekt 
onduldbaar' van de hand wees.49 

'Om het maar dadelijk te zeggen', zo begon hij zijn ar
tikel, 'de Missie kan de duitsche "Kultur" missen als kies
pijn, evengoed als het een zegen wezen zou, indien zij 
verlost was van het eerste deel (let wel: het eerste deell) 
uit de stereotiepe formule "La France et l'Evangile". Een 
onzalig nationalisme heeft reeds teveel onheil gesticht en 
het bekeeringswerk generaties lang vertraagd'. Dit laak
bare politieke streven was vooral in de Franse missielite
ratuur 'met verbluffende naïviteit' tot uiting gekomen, in 
vergelijking waarmee de Duitsers, zowel in theorie als 
praktijk, tot dan nog heilig waren te noemen. Maar als 
Schmidlin de nationale doeleinden slechts als een 'Ne-
benziel' verdedigt, is hij niet veel beter volgens pater 
ten Berge, en doet hij niet veel anders dan 'een borrel 
aanprijzen aan een drankzuchtige. Want hoeveel missio
narissen zijn in dit opzicht niet min of meer drankzuch-
tig?' Daarom was er voor hem maar één keus: geheelont
houding, 'zijn vaderland vergeten', dat had Benedictus 
XV van de missionaris gevergd. 
Zelfs elke schijn van nationale belangenbehartiging dien
de vermeden te worden, waardoor ook maar de indruk ge
wekt kon worden alsof de katholieke godsdienst eigenlijk 
de godsdienst van een of andere buitenlandse macht 
was, want de inheemse bevolking zag maar al te goed of 
de missionaris zich in elk opzicht als een apostolisch man 
gedroeg. Schmidlin had in dit verband mooi praten met 
de bewering, 'dat nationale propaganda natuurlijk niet 
ten nadeele van de inheemsche bevolking mag geschie
den', vond pater ten Berge, want 'praktisch kan dat im-
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mers niet anders. Ik vind het dan ook onverantwoordelijk 
in dezen tijd van overal oplevend nationalisme en op-
laaienden Europeanen-haat propaganda te maken voor 
zoo'n "Nebenziel" '. 
Het doel van de evangelisatie der volken was niet na
tionaal, ook niet in de nevendoelen, en het was zelfs niet 
supra-nationaal maar in wezen 'transnationaal: alle men
schen in te lijven in die heerlijke eenheid van het Mystie
ke Lichaam van Christus'. Dit verheven doel duldde ech
ter ook geen tijdelijke bijmotieven, want die bovenna
tuurlijke eenheid oversteeg elke nationale tegenstelling en 
diende om de scheidsmuren tussen de volken neer te ha
len. Voor pater Ten Berge bleef daarom tenslotte maar 
één keus: 'Laten we dan simpel en zonder bijbedoelingen 
aan onze Heidensche Broeders Christus brengen, in den 
geest van den grooten Apostel Paulus, gehoorzaam aan de 
voorschriften van het hoogste Kerkelijk Gezag, bereid tot 
dien werkelijk zéér hoogen graad van zelfverloochening, 
welke de missionarisroeping van ons vordert: verlooche
ning van datgene, wat met ons heele wezen is vergroeid: 
van eigen nationaliteit en cultuur'. 
Sinds het midden der jaren twintig werden de berichten 
over de belemmering, die het nationalisme vormde voor 
de vrije ontplooiing van de missie, steeds frequenter en 
ook ernstiger. Van de zijde der missie zelf begon men 
zich meer en meer bewust te worden van de problemen, 
waarmee de 'jonge kerken' in toenemende mate te kam
pen kregen: de groeiende spanning tussen nationale en 
katholieke identiteit. Beide oorzaken maakten, dat alge
hele ontkoppeling van missie en politiek meer dan ooit 
was geboden, om in dit 'dringend uur' nog zoveel moge
lijk te bereiken, met name in de Aziatische en moham
medaanse landen.50 Om nationalistische verdenkingen weg 
te nemen legde men steeds meer de nadruk op het 
iMpra-nationale karakter van de missie, niet gebonden 
aan landsgrenzen, klasse of volksaard evenmin als de ka
tholieke kerk zelf. De missie mocht echter nog zo dikwijls 
beweren, 'dat de kerk van Christus supra-nationaal is, dus 
boven de naties en dus ook boven "het Westen" staat, en 
dat Staat en Kerk, volk en Kerk, natie en Kerk geschei
den grootheden zijn',si in de ogen van de betrokken vol-
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ken bleven ze een eenheid. 
Het aloude accommodatievraagstuk verkreeg langs deze 
weg nieuwe, niet meer te ontwijken actualiteit, want al
leen als de kerk zich, wat het cultuurgewaad betreft, lief
devol zou aanpassen 'aan den eigen aard der heiden-
sche volken', zou zij niet meer zo gauw als een aanhangsel 
en als de agentes beschouwd worden van de politiek, de 
economie, de rassen en het imperialisme van het Westen.52 

Naarmate de nationalistische bewegingen zich steeds ster
ker deden gelden, heeft de missie zich meer en meer 
met het historisch belaste aanpassingsvraagstuk bezigge
houden. Met name pater Charles heeft belangrijk bijge
dragen tot een grondige fundering van het accommoda
tiebeginsel; voor zijn theorie van de implantatio ecclesiae 
was de uiterlijke èn innerlijke aanpassing immers onont
beerlijk. и Terwijl het accommodatievraagstuk aanvanke
lijk vooral nog een probleem voor de missietheorie was, 
ging het later ook in de propaganda een rol van beteke
nis spelen. 

Met zorg diende bij alle missieactiviteiten ook zelfs maar 
de indruk vermeden te worden als zou het katholicisme 
'met één bepaalde beschaving of één bepaalde kultuur-
vorm' te vereenzelvigen zijn.s* Een missionaris trok niet 
naar de missie om daar 'de vaderlandsche politiek of 
zijn vaderlandsche gebruiken te dienen', maar om er Chris
tus te doen kennen.55 De missie moest derhalve niet al
leen ontdaan zijn van alle politieke en/of nationale (bij)-
motieven, maar integendeel juist zoveel mogelijk integre
ren, inheems worden met de inheemse bevolking, ook in 
religieus en kerkelijk opzicht, bv. liturgie, kerkelijke 
kunst, bouwstijl, (kerk)muziek.5« Wilde het missiewerk 
niet van beperkte of tijdelijke aard zijn, maar zich blij
vend over geheel het volk uitstrekken, dan moest het 
zich werkelijk aanpassen tot het een deel van de bevol
king zelf geworden zou zijn. Als eens de nationalistische 
storm in de koloniën zou opsteken, moest de missie met 
een gerust hart pater Gregorius kunnen nazeggen: 'Ge
lukkig het Katholicisme, wanneer het proces der reli
gieuse accommodatie voltooid zal zijn'." Slechts dan kon 
zij met gerechtvaardigd vertrouwen de toekomst tegemoet 
zien. 
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De meest wezenlijke aanpassing, waarop het streven uit
eindelijk gericht moest zijn, was de grondvesting van een 
zelfstandige inheemse kerk. Om dit doel zo spoedig moge
lijk te bereiken wezen kardinaal van Rossum en met 
hem Benedictus XV en vooral Pius XI voortdurend op 
de zeer dringende noodzaak een inheemse geestelijkheid 
te kweken, want het bezit van 'inlandsche waardige pries
ters' was de eerste voorwaarde voor de stichting van een 
eigen kerk.ss De pausen hebben zo vurig voor deze idee 
geijverd, dat hun zelfs wel werd verweten uit politiek-
tactische berekening naar 'de partij der kleurlingen' te 
zijn overgelopen.59 Terecht stelde Gerard Brom echter, 
dat hier meer op het spel stond dan 'een berekening van 
zelfbehoud: de inzet is de katholiciteit van het katholi
cisme, dat Grieks met de Grieken is geweest om Javaans 
met de Javanen te worden'; als de gemeenschap der 
heiligen tot in de hemel reikte dan zou zij zeker tot het 
hart van China weten door te dringen, 'en dat hart is nu 
eenmaal de zelfstandigheid van het Chinese volk'.60 Een 
katholiek politicus, die in opdracht van de R.K. Staats
partij aan het eind van de jaren dertig een studiereis door 
Nederlands-Indië had gemaakt, verwoordde na afloop de 
politieke consequenties van een zodanig missiewerk: 'Het 
Katholicisme der Javanen behoeft, neen, mág hen niet 
ontwortelen uit hun nationaal-eigen natuurlijke ideale 
wereld. De Katholieke Kerk staat rechtmatige aspiraties 
naar staatkundige vervolkomen ing niet en nimmer in den 
weg'.61 

Voortbouwend op deze gedachtengang mocht de missie 
dan ook in geen geval een belemmering vormen voor 
de nationaal-politieke zelfstandigwording van de volken 
onder welke zij werkte. Integendeel, zo niet expliciet 
dan toch minstens impliciet moest zij aan dit proces juist 
positief meewerken door de opbouw van een inheemse 
kerk met een eigen clerus en vervolgens een eigen hiër
archie. Vooral ook aangespoord door talrijke pauselijke 
vermaningen heeft men vrijwel vanaf het begin der mis
siebeweging onder het motto 'de Priesterkroon voor ieder 
volk' een levendige propaganda gevoerd voor de vorming 
van inheemse priesters en religieuzen, niet slechts ten be
hoeve van de zogenaamde 'vreemde missiën' maar even-
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zeer voor de eigen koloniale missies.62 

Deze belangstelling voor en bevordering van een inheem
se clerus werden beschouwd als een typische karaktertrek 
van de Nederlandse missiebeweging, waarop men meen
de terecht trots te mogen zijn. Zo kon dan ook de wij
ding van de eerste inheemse bisschop in Nederlands-Indië 
door pater van Rijckevorsel bejubeld worden als 'de be
kroning der Nederlandsche Missieactie'. Vijfentwintig jaar 
nadat hij met het 'bazuingeschal' van zijn brochures 
zelf de grote stoot tot de missiebeweging gegeven had, 
stak hij er nu de loftrompet over: 'De vooruitstrevende 
geest die spreekt uit dat soort missiewerk [ni. de vorming 
van inheemse priesters] is zoo Nederlandsch. Wij heb
ben de gelukkige eigenschap - en welk volk kan dat te
genwoordig helaas nog zeggen? - het goede in een ander 
volk te kunnen waardeeren. Daardoor hebben we die 
ruimheid van opvatting, dat gemak van omgang en aan
passing, dat de Nederlanders tot zulke goede missiona
rissen of missievrienden en missieweldoeners maakt'.63 

Als 'bewijs' voor het feit dat deze zelfverheerlijking niet 
van alle grond ontbloot was, kan het opmerkelijke suc
ces van het St. Petrus' Liefdewerk aangevoerd worden. 
Ondanks zekere twijfels over zijn opportuniteit bij de in
voering in 1920 groeide dit derde pauselijke missiege
nootschap zeer snel uit tot een waardige evenknie van de 
Voortplanting en de Kindsheid. Binnen enkele jaren 
kwam de Nederlandse afdeling van het St. Petrus' Liefde
werk nationaal èn internationaal zelfs financieel aan de 
top te staan. Van de 5.000 inheemse seminaristen die tus
sen 1918 en 1930 op kosten van deze missieorganisatie stu
deerden, kwamen er 900 voor rekening van Nederland. 
Waren er in 1922 nog slechts 22 priesterstudenten wier 
opleiding vanuit Nederland bekostigd werd, in 1938 be
droeg dit aantal reeds 1054, ongeveer gelijk aan het 
aantal parochiële afdelingen van het St. Petrus' Liefde
werk (1038 op 1419 parochies).84 

Behalve het nationalisme werd in de loop van de jaren 
nog een ander politiek verschijnsel als een bedreiging 
van het missiewerk ervaren, nl. het 'Bolchewisme in de 
Missie-Landen'. De alarmsignalen betreffende het 'Mo-
loch-gevaar' van de toenemende bolsjewistische invloed 
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dienden als een werkzame propaganda voor de missiebe
weging; het verhinderen van de bolsjewisering, met name 
van Oost-Azië, was immers ook van levensbelang voor de 
'moederlanden' ¿elf.6' In latere jaren werd in de Derde 
Internationale - bolsjewisme, communisme, atheïsme, god-
lozenbeweging of welke namen ook gebruikt werden -
zelfs een veel ernstiger concurrent gezien dan tevoren in 
het protestantisme, die in zekere zin zelfs alleen met het 
katholicisme zelf te vergelijken was: 'Er is buiten de ka
tholieke kerk in heel de wereldgeschiedenis geen bewe
ging aan te wijzen, die zoo principieel, zoo consequent 
en zoo doelbewust aan de verwezenlijking van haar pro
gramma werkt als het bolsjewisme, al werkt het dan ook 
in precies tegenovergestelde zin als de kerk'.66 Ongewild 
heeft het communisme aldus de 'verdienste' gehad, dat 
het onloochenbaar de ogen van de missie heeft geopend 
voor de fouten en verzuimen van de Europese koloniale 
machten; immers, men werd er zich heel wel van bewust, 
dat 'hun koloniaal uitbuitings-systeem de wegbereider is 
geworden voor het Bolchewisme. Dat is de wraak der 
wereldgeschiedenis'.67 

Een direct gevolg van de communistische opmars in de 
'jonge landen' is geweest, dat men zich bij de missiepro-
paganda nog uitdrukkelijker dan voorheen van de kolo
niale politiek heeft gedistantieerd, en in het bijzonder 
van de handelskapitalistische implicaties. Onbeschroomd 
werden 'de nadeelen van 't handelskapitalisme voor het 
missiewerk' aan de kaak gesteld. Maar evenzeer werd het 
kapitalisme om zijn onmenselijkheid op zich scherp ver
oordeeld. 'Noodlottig was de roof politiek, het uitbuitings
systeem van het internationale kapitalisme in de kolo
niën. Nog noodlottiger de minachting voor de geestelijke 
goederen der kleurlingen, vooral voor de menschelijke 
vrijheid'. De expliciete verklaring, dat tussen het kapita
lisme en het missiewerk geen enkel 'innerlijk verband' 
bestond, kon echter geenszins het collectieve schuldbe
wustzijn wegnemen, te behoren tot de Europese volken 
die dergelijke kolonisatiegruwelen hadden bedreven en 
nog bedreven «в 
Als een zeer ernstig gevaar voor de bevolking van de mis
sielanden werd met name de anonieme kapitalistische 
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industrialisatie gewraakt, 'even onsociaal en onchristelijk 
als de liberale europeesche industrie van het einde der 
XlXe eeuw, evenmin de rechten eerbiedigend van den 
gelen of zwarten arbeider'. In dit opzicht was Afrika, het 
klassieke koloniale werelddeel, één groot 'Kaïnsteekcn, on-
uitwischbaar en steeds beschuldigend, gebrandmerkt op 
het voorhoofd der blanke overheerschers'.«9 Tegen het 
einde van de jarpn twintig en gedurende de jaren der
tig ging het slechte 'koloniale geweten' een hartig woord 
meespreken in de missiepropaganda: 'De missie moet over
al optreden als de voorspreekster der stomme massa's en 
aan hare zijde staan, als het om verkrijging of verdediging 
van rechtvaardige verlangens gaat. Het Christendom is 
niet de gangmaker van het kapitalisme. Het Christendom 
mag er ook niet voor terugschrikken, de koloniale be
sturen op deze plicht te wijzen'.70 Al vanaf het begin der 
missiebeweging gold het bewustzijn dat men iets goed te 
maken had als een van de beweegredenen, maar gaande
weg ontwikkelde het groeiend koloniaal schuldbesef zich 
tot een van de heel serieuze motieven, die tot missiear-
beid moesten aanzetten. Eeuwenlang had Europa, had 
'het blanke, christelijke volk . . . een ronduit reuzengroote 
schuld op zich geladen' door de inheemse bevolking, т . п . 
de neger, meedogenloos uit te buiten. 'Nu is het onze 
plicht de schuld af te doen, het onrecht weder goed te 
maken, de gruwelijkheid van den dwangarbeid te vernie
tigen . . . Voor de schuld van Europa aan Afrika wordt ons 
de Missie tot een nieuwen, tot een dubbelen plicht'.™ 
Beschuldigend werd de vinger vooral in de richting van 
de protestantse koloniale machten gestoken, maar er werd 
toch ook niet vergeten de hand in eigen boezem te ste
ken. Weliswaar kon de missionaris zich eerder dan de 
zendeling beroemen op het feit 'den uitbuiters een doorn 
in het oog' geweest te zijn, daar hij door zijn loutere aan
wezigheid al paal en perk had gesteld aan hun wille
keur, en ook strekte het hem tot eer 'dikwijls en her
haaldelijk de ondankbare taak op zich genomen [te] heb
ben, de gruwelen en wandaden aan het daglicht te bren
gen en de belangen der Inboorlingen te verdedigen'," 
maar de missie had toch ook geen geheel schone han
den, zeker niet in de relatie van koloniën en 'katholieke' 
moederlanden. 
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Een teer punt was in dit verband de vraag in hoeverre 
de missie aan het 'beschavingswerk' kon en mocht deelne
men; levensgroot was immers het gevaar aanwezig, dat 
de missie zich door haar 'beschavende' activiteiten zou 
compromitteren met de koloniale politiek. Hoe gemak
kelijk kwam bovendien het rassenvooroordeel van de 
'superieure' Europeanen om de hoek kijken, zoals in het 
geval van Jac. van Ginneken, die zijn Kruisvaarders 
'het concrete christendom van onze West-Europeesche 
kuituur' wilde laten overplanten.™ Aanzienlijke reserve 
met betrekking tot de 'beschavingszucht' was dus wel ge
boden, want afgezien nog van het feit dat de betrok
ken volkeren over het algemeen helemaal niet van 'onzen 
bankroeten boedel' gediend waren,7* de missionarissen 
hadden ook niet vriend en vaderland verlaten 'om van 
Japanneezen of Chineezen Europeanen te maken, maar 
om heidenen tot goede christenen te maken'.7·' De onder
vinding had geleerd, dat het in het geval van 'de nog ge
heel onbeschaafde, de wilde volkeren' zelfs geboden was 
de moderne westerse beschaving vóór te zijn, wilde het 
missiewerk nog kans op succes maken, want anders wa
ren deze natuurvolken door die zogenaamde beschaving 
reeds onherstelbaar verdorven.76 Alle 'beschavingswerk' 
diende daarom vrij te zijn van Europese zelfvoldaanheid, 
integendeel te wortelen in een 'innerlijke aanpassing, nl. 
de innerlijke overtuiging van de waarde der uitheemsche 
beschaving'.77 Deze overtuiging diende ook tot uitdruk
king te komen in het respect waarmee de missionaris de 
'inboorling' bejegende, nl. met eerbied voor de menselij
ke waardigheid, ook als deze op het oog niet geheel leek 
te voldoen aan de eisen van de Europese beschaving.78 

Van de andere kant was voor het bereiken van het primai
re missiedoel - individuele bekering dan wel kerkplan-
ting - een zeker 'ontwikkelingswerk' onontbeerlijk; ook bij 
de bekering van Europa door de Benedictijnen was im
mers de ploeg aan het kruis voorafgegaan. Ofschoon het 
doel van de missie allereerst godsdienstig was, mocht 
zij het 'stoffelijk welzijn' van de te bekeren volken toch 
niet verwaarlozen, te meer niet omdat de industrialisa
tie en het handelskapitalisme en bijgevolg ook het com
munisme zo'n ernstige bedreiging voor het missiewerk 
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vormden.7« Voor zover uit zichzelf hiervan niet reeds over
tuigd, zag de missie bovendien de successen, die de 'con
currentie' (protestantisme en communisme) in dit opzicht 
boekte. 
'Het machtig middel der school' en het onderwijs in 
het algemeen stonden boven aan de lijst van de onmisba
re middelen zowel ter voorbereiding van de christelijke 
leer, als ook in dienst van de algemene vorming en ont
wikkeling.80 Andere middelen waren de bevordering van 
de volksgezondheid en de sociaal-charitatieve ondersteu
ning van de bevolking. Vooral ook voor de leken waren 
in dit opzicht belangrijke taken weggelegd, want vaak 
waren zij veel beter dan de eigenlijke missionarissen in 
staat op onderwijskundig, medisch, technisch, landbouw
kundig en zovele andere gebieden diensten te verlenen 
aan de missie en daardoor aan de Ontwikkeling' van de 
betrokken volken. Deze werkzaamheid moest echter steeds 
door een 'sterk, gezond altruïsme' zijn ingegeven, gedra
gen door een diep respect voor de inheemse bevolking, zo
als het gebod der naastenliefde van de christenen eiste.81 

Om dit hoge ideaal te realiseren was het echter wel nodig 
het christelijk rechtvaardigheidsbesef in de moederlanden 
zelf te herstellen, uiteraard volgens de sociaal-economische 
beginselen van de encyclieken Rerum Novarum en Qua
dragesimo Anno: 'Dan kan Europa schenken van zijn over
vloed: rechtvaardigheid, door geen werelddeel, géén land 
gecontingenteerd, die de sociaal-economisch-verdrukten 
en zwakken zal omhoog brengen'.82 
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7. PASTORALE EN PEDAGOGISCHE EIGENBAAT 

Onder de beweegredenen die zijn aangevoerd om tot gro
tere missieactie aan te zetten is de eigenbaat, die men 
voor de Nederlandse kerk zelf ervan verwachtte, zeker 
niet de geringste geweest. Vanaf het begin voorspelden 
de missieactivisten dat de missiebeweging een gunstige uit
werking op het katholieke leven 'in patria' zou hebben. 
Volgens hen bestond er een onloochenbare relatie tus
sen de bekering van de missielanden en die van het va
derland, want in wezen waren 'de uitkomsten onder de 
heidenen. . . slechts de vruchten van het missiewerk on
der de katholieken in ons eigen werelddeel, in ons eigen 
land, in ons eigen diocees, in onze eigen parochie'.ι 
In de beleving van de missiegedachte werd al die jaren 
'het machtig middel, de grote medicijn' gezien, 'om veel 
wat ziek en verkeerd is in eigen land en leven, weer ge
zond te maken!'. Want de missieactie werd geacht een 
nauwelijks te overschatten waarde voor de gelovige zelf 
te hebben, 'tot het behoud van zijn katholicisme en tot 
gezondmaking ervan'.2 Om die redenen schreef pater van 
Rijckevorsel aan Gerard Brom: 'Ik wil de Nederlandsche 
katholieken beter maken door hun apostelen te maken, 
die in het gebed en offers voor de missie hun eigen ziel 
het eerst bekeeren'.3 Zo kon de missie dienen als een 
probaat middel tegen hetgeen pater van Rijckevorsel 'de 
groóte kwalen van onzen tijd' had genoemd: godsdiensti
ge onverschilligheid, hebzucht, moderne weeldelust, ge
notzucht.4 

Met name Gerard Brom, de vurige propagandist van de 
'bekering van Nederland' en oprichter van een gelijkna
mig comité,5 voorzag een zegenrijke samenhang tussen 
'binnen- en buitenmissie'. Hij bestreed met klem de zelf
zuchtige angst, 'dat zorg voor het buitenland nadeel aan 
ons eigen volk kan doen'. Hij behoefde zich niet eens op 
een bovennatuurlijk standpunt te stellen om hoog over 
zo'n bekrompen kerktorenpolitiek heen te zien, want de 
eenvoudige natuurlijke ervaring leerde al, dat kracht juist 

110 



toenam door krachtgebruik.« Het lichaam van de kerk 
vormde geen uitzondering op deze natuurwet; de missie
beweging was immers niets anders dan 'de gezonde func-
tionnaire wisselwerking tussen het verdiepen van ons ge
loof (het inademen) en het getuigen ervan (het uitademen) 
. . . De missie is even noodzakelijk als het inwendige ge
bedsleven der kerk. Zij moet uitademen, geven, missione
ren, anders verstikt ze in zichzelf'.7 De idee van de wissel
werking tussen de binnen- en buitenlandse missionering 
speelde steeds een belangrijke rol in Broms apostolische 
beschouwingen. En wellicht vonden deze juist daarom 
ook zoveel weerklank. In elk geval stond het voor hem 
vast, dat de beste manier om een goed christen te zijn 
was, anderen 't te maken: 'zichzelf bekeren en vreemden 
bekeren staat in wisselwerking, wat voor een volk geldt 
als voor een persoon'.8 

Op de Nijmeegse katholiekendag (1917) heeft men zich 
dan ook ingespannen om de verzamelde missie-enthou
siasten van deze mogelijkheden te doordringen: 'De mis
sie-actie wordt aldus een middel tot herstel van de gods
dienstige verflauwing, welke thans katholiek Europa met 
steeds droeviger ruïnes bedekt. Door middel van de mis
sie-actie, door in ons den missiegeest, den apostolischen 
ijver aan te kweeken, verdiepen en verbreeden wij de 
grondslagen van onzen godsdienst, de waardeering van 
den ongeëvenaarden schat des geloofs... Door zich op de 
missies te gaan werpen, redt Europa de wereld en zich
zelf'.9 Om deze bewering te staven kon men zich beroepen 
op het eminente gezag van de befaamde Engelse kardinaal 
Manning, die al lang voordien had gepropageerd, dat de 
missieijver de beste graadmeter én stimulans van het ka
tholiek leven in eigen land was. 'Valt het geloof in ons 
land uit te breiden', zo had hij de Engelse katholieken 
voorgehouden, 'dan juist door onze moeite om het in 
het buitenland te brengen. We hebben de belofte: Geef 
en u zal gegeven worden'.10 Het was voor de Priestermis-
siebond een bijna vanzelfsprekend gegeven om dit reli
gieuze 'do ut des'-beginsel ook tot programma voor zijn 
werkzaamheden te verheffen, zoals in de eerste aflevering 
van Het Missiewerk meteen werd aangekondigd: 'Dan zal 
zij [de missiebeweging] niet alleen den Missiën ten goede 
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komen, maar ook den Katholieken zelven, zoodat er eene 
gelukkige wisselwerking zal bestaan tusschen Katholiek
zijn en Missiegeest: de Missiebeweging zal de Katholieken 
nog ijveriger Katholiek maken, en de Katholieken zullen 
krachtig aan de Missie-beweging deelnemcn'.n Pius XI 
bekrachtigde dit beginsel enkele jaren later nog eens door 
aan alle missieijverige volken op gelijke gronden hetzelfde 
dubbele voordeel in het vooruitzicht te stellen.12 

De missieijver gold ook als een aanzienlijk beter middel 
om eigen en andermans geloof te bevestigen en te verde
digen dan de bestudering van een of ander apologetisch 
werk, want de ervaring had intussen al geleerd, dat 
'bloei van missie-ijver bloei van echt katholieke deugd' 
met zich bracht.13 'De apologetische betekenis van het 
missiewerk moet voor een ieder duidelijk zijn', consta
teerde pater Ahaus al vroeg en zonder veel omhaal; in 
de missieijver lag immers een krachtige opwekking zowel 
voor priesters als voor gelovigen opgesloten, een opwek
king tot 'vuriger geloof, grooter naastenliefde en diepere 
geestelijke vorming'.14 In dezelfde lijn kon Gerard Brom 
betogen: 'Apologie dient zich daarom te ontwikkelen tot 
Apostolaat, om ons werk vruchtbaar te maken'.15 Indivi
dueel werd door de missieijver een zei f ver loochenend chris
telijk idealisme aangekweekt, dat de basis legde voor ware 
zelfheiliging en aldus voor de eeuwige zaligheid. 
Gaarne legde men hier ook een intrinsiek verband tus
sen eucharistische en missiebeweging: Ontegenzeggelijk 
zijn de laaiende vlammen, die geheel katholiek Nederland 
de laatste jaren als in een missievuur hebben gezet, gelijk 
altijd en overal, uitgegaan van dit brandpunt van ons mis
siewerk, 't Sacrament'.16 De grootste opbloei van de mis
siebeweging schreef men vaak rechtstreeks toe aan de in
voering van de veelvuldige communie door paus Pius X. 
Het werd in elk geval opmerkelijk gevonden, dat juist in 
die landen waar de veelvuldige communie onvoorwaarde
lijk was ingevoerd, na enkele jaren de missieroepingen 
begonnen te 'krioelen'." En men twijfelde er niet aan, dat 
deze ontwikkeling heilzaam zou zijn voor het kerkelijk le
ven in eigen parochie en diocees; integendeel, het stond 
al bij voorbaat vast: 'De missiegeestdrift voor den Eucha-
ristischen Koning zal weer een overgrooten zegen brengen 
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over ons eigen vaderland'.18 

Weldra kon met instemming geconstateerd worden, dat 
die zegen inderdaad gekomen was. Tien jaar na de Nij
meegse katholiekendag publiceerde rector Th. M. P. Bek
kers, nationaal directeur van de Priestermissiebond, een 
uitvoerige beschouwing over 'de groóte zegen', die ka
tholiek Nederland door de missie ten deel was gevallen,19 

speciaal om te laten zien hoe Oneindig veel meer' ont
vangen was dan gegeven. Dat uit een groep katholieken, 
die slechts 1% vormde van de missionerende kerk, maar 
liefst 10% van alle missionarissen was uitverkoren, was 
niet zozeer reden tot zelfgenoegzaamheid als wel tot dank
baarheid voor zoveel zegen Gods: 'door ons daarvoor te 
kiezen geeft God ons een zegen die zegen brengt. Want 
dat intense medeleven en medewerken aan de missie komt 
noodzakelijkerwijze aan de kerk in ons vaderland ten goe
de. De feiten spreken ook daarvan duidelijk. De kerk en 
haar eenheid, haar gezag en haar leiding worden on
der ons meer gewaardeerd, worden meer en meer een 
waarachtig deel van ons geestelijk bezit, dat offers waard 
is om het te behouden en te verdedigen, naarmate meer
deren uitgaan om die kerk te verbreiden'. Verheugd 
was hij met name over het feit, dat hij zijn vurige wens, 
heel het katholieke volk biddend en offerend achter het 
missiewerk te weten,20 goeddeels in vervulling had zien 
gaan. Zonder te willen beweren dat de bloei van de Ne
derlandse kerk geheel of zelfs maar in de eerste plaats 
aan de missiebeweging toegeschreven moest worden, meen
de hij in elk geval toch een 'bevruchtende wisselwerking' 
te kunnen constateren. Later herhaalde hij deze opvatting 
nog enkele malen en werd daarin ook bijgevallen.21 Waar 
de verklaring voor de verrassende krachtsopenbaring van 
het Nederlands katholicisme ook gezocht moet worden, 
zeker is deze óók te vinden langs de missieweg, die Gerard 
Brom aan 'volk en kind' had gewezen: 'Hier is de prak-
tiese propaganda voor de missie, hier inwijding in de mis
sie, nu de missie een normale vorm van devotie wordt, 
een deel van de zielzorg en van de opvoeding'.22 

Uiteraard was het in de eerste plaats van de (seculiere) 
geestelijkheid afhankelijk of de missie inderdaad een in-
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tegrerend bestanddeel van de zielzorg werd. Waren de 
priesters reeds door een bijzondere beroepspí¿c/ií gehou
den de missie naar vermogen te steunen,23 nu kwam daar 
nog een niet te verwaarlozen beroepsvoordee/ bij, dat 
hen des te meer tot missieijver moest aansporen. Zowel 
de Apostolische Priesterbond als de Priestermissiebond 
hebben zich veel moeite gegeven om hun leden behalve 
van de missieplicht ook van dit pastorale profijtbeginsel 
te overtuigen. Het kon dienen als een extra-motief om 
de clerus tot grotere missieijver te bewegen en waar no
dig eventuele bedenkingen tegen al te groot geachte mis-
siebedrijvigheid zo niet weg te nemen dan toch te ver
minderen. Het streven om de missie intensiever bij de ge
wone zielzorg te betrekken kon bovendien rekenen op 
de steun van het hoogste kerkelijk gezag in Nederland. 
Mgr. H. van de Wetering, de aartsbisschop van Utrecht, 
liet in een herderlijk schrijven aan zijn priesters ter ge
legenheid van de oprichting van het Utrechts Dioce
saan Missie-Comité (1918) er geen twijfel over bestaan 
welke pastorale voordelen hij van de verhoogde missieac
tiviteit voor zijn aartsbisdom verwachtte. 'Immers Wij 
kennen geen geschikter middel om den geloofsijver en het 
godsdienstig leven in de parochies te verlevendigen en te 
versterken dan juist het ijveren voor de uitbreiding van 
het Geloof onder de heidenen', zo luidde het eerste 
argument voor het opvoeren van de missieactie door de 
parochiegeestelijkheid.24 Overigens zou de integratie van 
de missie in de zielzorg niet alleen het pastorale werk 
ten behoeve van het gewone kerkvolk ten goede komen, 
maar ook op de priesters zelf een gunstige uitwerking 
hebben. Op dit weliswaar bijkomende, maar daarom niet 
minder belangrijke voordeel werd met name ten aanzien 
van jonge en aankomende priesters de nadruk gelegd. 
Sinds het begin van de twintigste eeuw was op de dioce
sane groot-seminaries in toenemende mate aandacht ge
schonken aan de missievorming van de toekomstige pries
ters.25 De Rijsenburgse professor dr. Jan Smit was ook 
in dit opzicht de grote stimulator. Omdat van de missie 
een krachtige Opwekking tot zelfheiliging' van de semi
narist uitging, was het volgens hem waard en nodig de 
missiegedachte onder de theologanten te stimuleren. 'Mis-
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sicijver is dus een uitstekende oefenschool van priesterlijke 
deugd', was de conclusie van Smits puntsgewijze ontle
ding van de missievoordelen: 'Missieactie kweekt edele, 
belanglooze, actieve, krachtige, heilige priesters. Daarom 
is reeds uit paedagogisch oogpunt missieactie op den 
Seminaria ten zeerste aan te bevelen'.28 Indachtig de in 
dit verband zo vaak aangehaalde woorden van Ariëns 
'Nemo fovet qui non ardet' moest op het seminarie reeds 
het missievuur in de priester ontstoken worden." De 
brandstof werd gevormd door een grondige kennis van de 
missie. De missieverenigingen die aan alle diocesane groot
seminaries werden opgericht, hebben de belangstelling 
voor de missie onder de aanstaande priesters belangrijk 
bevorderd. In de jaren dertig is er zelfs een Missie-
Inter-Seminariale (M.I.S.) tot stand gekomen, die door 
middel van congressen beoogde de missiekennis nog meer 
te verbreiden. Hoeveel missiekennis in de loop der jaren 
is vergaard blijkt het best uit de missiehandboeken, die 
op drie van de vijf groot-seminaries in deze periode 
werden samengesteld.28 

Alleen al om de titel Priester en Missie is het Roermondse 
exemplaar in dit verband extra-opmerkelijk. Veelbete
kenend is met name hetgeen de studenten zelf - de be
treffende bijdragen zijn hoofdzakelijk overgenomen uit het 
Seminarie-Missieblad aldaar - over de missieactie op het 
seminarie vermelden. Het 'missionarische' priesterschap, 
'het elkaar nader brengen tot Christus-Missionaris, el
kaar helpen beleven van het missionarisschap van het 
Mystieke Lichaam' stond voorop: 'Seminarie-Missieactie 
moet den missionaris in ons duidelijk voor den dag ha
len, hem ook recht van spreken geven I Werkelijk, het 
priesterschap is Gods liefde voor alle menschen!' In 
deze roeping zagen de seminaristen ook een duidelijk ver
band met hun toekomstige 'heerlijke opdracht. . . , om 
samen met anderen Limburg voor Christus te winnen en 
te behouden. Wij zullen niet alles voor het Godsrijk 
doen en niet alles voor Limburg doen, wanneer wij aan 
het Limburgse volk de verplichte beleving van het we
reld- en speciaal het missie-apostolaat niet zullen leren'. 
Voor hen en ook voor de andere toekomstige priesters 
gold, dat zij een hechte grondslag voor apostolische ijver 
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ten bate van de missies legden, door zich tijdens hun stu
diejaren met zoveel ernst en toewijding te bezinnen op 
'het wezenlijke en fundamenteele van de allerverheven-
ste en zeer heilige taak'.29 

In het bijzonder als zielzorger was de priester verplicht 
de missieijver van de gelovigen te bevorderen. De missie-
propagandisten hebben vanaf het begin der beweging er
voor gepleit de missieactie tot onderdeel van de gewone 
zielzorg te maken. Het meermalen herdrukte artikel Mis
sieactie en gewone zielzorg van de redemptorist Jansen 
heeft aanzienlijk bijgedragen tot de meningsvorming op 
dit gebied. De teneur van dit artikel lag ook ten grond
slag aan de vele andere uitspraken over de verhouding 
tussen missie en zielzorg, nl. aan te tonen welke vruchten 
'de missieactie voor de gewone zielzorg zal opleveren, zoo
wel rechtstreeks voor de degelijkheid en kracht der ziel
zorg zelve, als zijdelings door de opwekking ten goede 
welke voor de geloovigen erin ligt'.30 

De voordelen van de missieactie voor de zielzorger werden 
in een achttal punten opgesomd: 1. 'Allereerst dan is 
het ijveren voor de vreemde missies een groot hulpmid
del om den zielzorg van den priester voor eigen kring zui
verder en krachtiger te maken'. Als de zielzorger al eens 
door de 'priester-administrateur' in het gedrang mocht 
komen, dan werd hij door de missie toch steeds herin
nerd aan het 'eenig noodzakelijke': het heil der ziel. 2. 
Ook bood de missieactie de mogelijkheid te midden 
van de verlammende en verstrooiende 'turba negotio
rum', die de steeds ingewikkelder wordende zielzorg van 
steden en dorpen bood, het eigenlijke doel van de pries-
terarbeid in het oog te houden. 'De toeleg op degelijkheid 
in keuze der stoffen, in stijl en voordracht, de toeleg 
op apostolische vrijmoedigheid en afschuw van alle com
promis met wereldschen zin in de prediking en zielenlei
ding, op onbaatzuchtigheid in het verkeer met de zie
len' vond in de missieijver krachtige steun, terwijl van 
de andere kant eventuele neigingen tot eer-, heers-, heb-
of genotzucht in de priesterziel zelf erdoor onderdrukt 
werden. 3. De missieactie herinnerde de priesters ook aan 
'de groóte wet der zielzorg: zich niet te bepalen bij alge-
meene leiding, bij algemeene inwerking, maar: cura sin-
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gulorum', o.a. pastoreel huisbezoek, zorgvuldig biecht
horen, zielzorg voor religieuzen. 4. Door de inschakeling 
van de missieijver in de zielzorg zou de priester ook ge
makkelijker toegang hebben tot de gelovigen; beter en 
dieper zouden deze namelijk het onverdiende geluk van 
het ware geloof ervaren, 'hetwelk zij door Gods barmhar
tigheid boven zoovelen genieten'. 5. Voorts kon de priester 
in de missieactie ook alles van zijn gading vinden voor 'de 
christelijke leering en de apologie'; de leer van de erf
zonde, de kracht der sacramenten en de wijsheid van het 
kerkelijk gezag konden zoveel gemakkelijker aan de ge
lovigen duidelijk gemaakt worden. 6. Ook bracht het 
priesterlijk voorbeeld van de missieactie vanzelf 'de con
trole op eigen stemming en gedrag' van de gelovigen met 
zich, en daardoor kon 'een geslacht worden aangekweekt, 
dat in de toekomst voor de bekeering der wereld ijveren 
zal'. 7. De ware geest van gebed zou eveneens aanmerke
lijk door de missieijver verhoogd worden. 8. Tenslotte 
maakte de missieijver ook 'het optreden der priesters, zoo
wel op den kansel als elders, bijzonder populair', want 
niets was in staat zo de belangstelling van de gelovigen te 
wekken als juist de berichten uit de missie.31 

Weliswaar in diverse variaties en nuanceringen, maar in 
hoofdlijnen toch dezelfde, kwamen deze pastorale voor
delen van de missieactie ook bij andere auteurs aan de 
orde.32 Ondanks de opsomming van zoveel voordelen 
bleek het, vooral in de beginjaren van de missiebeweging, 
toch nog nodig zekere reserves tegen het 'opdringen' van 
de missieactie in de zielzorg weg te nemen. Met name on
der de oudere geestelijkheid was men aanvankelijk nog 
wat huiverig voor eventuele nadelige gevolgen van een 
'overdreven' missieijver. De bedenkingen kwamen hoofd
zakelijk voort uit de vrees, 'dat een krachtige en herhaalde 
aanbeveling van het missiewerk de geestelijke of geldelijke 
belangen der parochie [zou] schaden'.33 

Het laat zich begrijpen, dat de pastoors vooral bezorgd 
waren over een mogelijk teruglopen van eigen inkomsten, 
als in hun parochies voortdurend voor allerlei missie
doeleinden werd gecollecteerd. Met veel aandrang werd 
hun echter steeds opnieuw verzekerd, dat een parochie die 
veel voor de missie overhad vanzelf ook veel voor de 
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eigen parochie zou geven; immers ook in financieel op
zicht hadden de bijbelse uitspraken 'Geeft en u zal 
gegeven worden' en 'Zoekt eerst het Rijk Gods en het 
overige zal u worden toegeworpen' hun credit. Bovendien 
was de missieijver een zoveel zachter middel dan aller
lei andere om het gestelde doel - de godsdienstigheid en 
milddadigheid van de gelovigen - te bereiken, want 'ge 
behoeft daarvoor geen strafpredikaties te houden, maar 
ge behoeft niet veel meer te doen, dan, zoals dr. Ariëns 
z.g. zegde, aan te moedigen, toe te zien en te applau-
diseeren'.34 

Tegen het einde van de hier behandelde periode schijnen 
de eventuele weerstanden tegen de inschakeling van de 
missieactie in de gewone zielzorg goeddeels verdwenen 
te zijn; in de missiepropaganda hebben zij althans afge
daan. Wellicht had 'het middel' intussen zijn profijt 
bewezen. Bovendien had de nieuwe generatie van pries
ters zich op de seminaries zeer vertrouwd gemaakt met 
de missiegedachte. 'Missieactie en pastoraal' waren gaan
deweg in de praktijk zozeer bij elkaar gaan behoren, 
dat men een meer systematische integratie kon nastreven. 
Niettemin was de missieactie tot dan toe nogal 'stief
moederlijk bedeeld' in de officiële pastoraalboeken, in 
de conferenties en in de pastoraalklassen door de geringe 
aandacht voor haar 'fundamenteele waarheden'. Ten on
rechte naar het oordeel van J. M. Drehmanns C.ss.R., de 
oud-secretaris van kardinaal van Rossum, want 'wan
neer we de pastoraaltheologie gaan beschouwen in zoover 
ze de zorg behandelt van den herder over de kudde in 
haar geheel, vinden we, dat de pastoor den groei van 
het hem toevertrouwde deel der kerk in ieder opzicht 
machtig kan bevorderen door de missieactie en dat hij 
daarom dit kostbare middel niet mag verwaarlozen'.35 

Ongeveer terzelfdertijd kwamen ook strevingen naar vo
ren missieactie en Katholieke Actie met elkaar in ver
binding te brengen, want het waren 'twee aspecten van 
één zelfde apostolaat, onafscheidelijk van elkaar, en iden
tiek van oorsprong, aard en doel'.36 Naar de woorden 
van Pius XI, de paus van missie en Katholieke Actie te
vens, vormde de missieactie 'de meest waarachtige en ech
te voortzetting van het eerste hiërarchisch apostolaat en 
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dus de hoogste en belangrijkste werkzaamheid van de 
Katholieke Actie'ßi Een vergaande integratie van beide 
apostolaatsvormen was over en weer van voordeel door 
de wederzijdse 'verdieping en verbreeding'.3β 

Behalve in pastoraal opzicht boden de missiegedachte 
en -actie ook op pedagogisch en onderwijskundig gebied 
belangrijke voordelen, zoals de missiepropagandisten al 
spoedig inzagen. Pater van Rijckevorsel signaleerde de 
waarde, die de missieactie kon hebben voor de apostoli
sche vorming van de jeugd.39 En Gerard Brom had er 
eigenlijk al meteen versteld van gestaan, 'hoe de opvoe
ding bij ons dit pedagogies middel kon verwaarlozen'.40 

In dit verzuim zou echter spoedig voorzien worden. Op 
de Nijmeegse Katholiekendag werd door meerdere spre
kers opgemerkt, dat de opvoeding, met name in het ge
zin, van ongemeen grote betekenis was voor de missie, 
maar ook omgekeerd.« Weldra werd de moderne 'kin
derkruistocht' uitgeroepen om aan de kinderlijke 'verove-
ringszucht voor Christus' tegemoet te komen.42 De dioce
sane missiecomités gaven in 1919 twee vlugschriften uit 
over de verhouding van de missie ten opzichte van on
derwijs en opvoeding. Deze brochures die onder de ti
tel Missie-actie en Jeugd speciaal in onderwijskringen op 
ruime schaal verspreid werden, bedoelden in het bijzon
der de aandacht te vestigen op de didactische en peda
gogische mogelijkheden van de missie.43 Sindsdien betrok
ken de missiepropagandisten in hun pleidooien ook meer 
en meer het positieve antwoord op de vraag: 'Hoe kan 
de missie de opvoeding dienen?'.44 Voortaan stond 'de pae-
dagogische waarde der missie-idee' min of meer bij voor
baat vast,45 want de missieliefde gold als een opvoedings
factor bij uitstek in vergelijking met de 'surrogaten' van 
Herbart, Kerschensteiner e.d. Als zodanig was de missie 
weer eens een grootse demonstratie van de 'Roomsche 
rijkdom aan eigen opvoedingsmiddelen'.4β De elementen, 
die in staat bleken grote bezieling en bedrijvigheid te 
wekken onder jong en oud, waren 'in eminenten graad' 
in de missie-idee te vinden.47 

Centraal in de missie als opvoedingsfactor stond 'de vor
ming van een degelijk Roomsche persoonlijkheid'. De 
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voorwaarden waaraan zo'n persoonlijkheid moest voldoen, 
waren niet gering. Van jongsaf moest een groot aantal 
deugden worden aangekweekt, die tot de godsdienstige en 
zedelijke vorming bijdroegen. Juist de missie was een voor
treffelijke oefenschool voor de meeste van deze deugden, 
die gezamenlijk de 'karaktervolle persoonlijkheid' vorm
den. De wilsopvoeding was essentieel voor de karakter
vorming: 'geen wilsvorming zonder gewenning aan zelf-
tucht en geen zelftucht zonder zedelijke motieven, hooge 
idealen en pakkende voorbeelden'.& Door de kinderen 
'mede aansprakelijk voor de bekeering van die millioe-
nen' te stellen werd in hen een sterk verantwoordelijk
heidsgevoel als christen en katholiek ontwikkeld.49 

De belangrijkste eigenschappen die een echt roomse jon
gen of meisje daarom bijgebracht moesten worden, wa
ren gebeds- en offerzin. Liefde voor de missie was een 
van de sterkste motieven om de kinderen tot gebed te 
bewegen. Opvoedkundig was het met name van belang, 
dat het missiegebed vooral aan de jeugd zo duidelijk moge
lijk 'de groóte waarde, den grooten troost en de noodza
kelijkheid van het gebed in het algemeen' liet zien.50 Uit 
dankbaarheid voor de 'schat des Geloofs, die de chris
tenkinderen zelf in het H. Doopsel hadden ontvangen, 
moesten zij trachten die weldaad in dankbare solidariteit 
ook aan andere heidenkinderen' te bezorgen.51 Daarom 
was in de eerste plaats nodig het kindergebed - veel en 
vroom bidden -, maar daarnaast moest ook offerbereid
heid aangekweekt worden: opvoeding tot zelfverlooche
ning, zelfbeheersing en onthouding. In de verheven ka
rakters van de missionarissen vonden deze grote beginse
len van 'onze eigen Roomsche paedagogiek' evenzovele 
heerlijke voorbeelden.82 

In dit verband van de opvoeding tot offerzin kwam ook 
de functie van het befaamde missiebusje ter sprake en 
hiermee tevens 'de financieele quaestie'. Met veel omzich
tigheid overigens werd dit 'probleem' benaderd. Slechts 
wanneer 'alle regelen der voorzichtigheid' in acht waren 
genomen - 'dus wanneer eenige malen goed aangetoond 
wordt, dat het gebed veel meer waard is dan een aalmoes; 
wanneer goed gezegd is, dat God enkel let op de bedoe
ling en den goeden wil, waarmede gegeven wordt; wan-
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neer dus geleerd wordt, dat de liefdegift van een arm 
kind veel meer waard is, dan een gift, die uit ijdelheid 
of menschelijk opzicht wordt gegeven'; enz. - slechts dan 
kon 'het financieele werk opvoedkundig worden aange
wend en verschillende voordeden aan het kind bezorgen'. 
Door zo'n offerbusje kon de neiging van het kind tot 
egoïsme bedwongen worden, terwijl deugden als zuinig
heid en hulpvaardigheid, arbeidzaamheid, bescheiden
heid er juist door bevorderd werden.53 

Doel van alle missieopvoeding was of moest althans zijn: 
Opvoeding dóór de Missie, slechts middellijk vóór de Mis
sie'. Steeds diende in elk geval het kind op de eerste 
plaats te komen. Nooit mocht het uitgebuit worden ten 
bate van de missie door het tot een soort loopjongen 
voor de missie te maken. Onder alle omstandigheden 
bleef het doel: Opvoeding van het kind dóór de Missie; 
de rest volgt vanzelf'.54 En die rest, dat was de opvoe
ding van de jeugd tot 'gezond-katholieke leekenapostelen 
voor de strijdende kerk'. Want het ging er uiteindelijk 
om van de jeugd 'een pantserauto te maken, die vooruit-
dringt en terugdrijft. Een pantserauto, ijzersterk afgedekt 
door een diepbewust geloof en een sterk karakter en 
die zijn mobiel zijn put uit een bewuste liefde tot God 
en tot de zielen'.55 Aan alle katholieken moest al op zeer 
jeugdige leeftijd de missieplicht bijgebracht worden. Voor
al het pauselijk genootschap van de H. Kindsheid bood, 
ook naar het oordeel van de bisschoppen, een prachtig 
opvoedingsmiddel om een missielievende jeugd en daar
door een 'missielievend volk' op te kweken.se 
Om dit doel te bereiken was de opvoeding van de jeugd 
ook nog in ander opzicht een geschikt middel, namelijk 
als 'een aanval van onderen af, via de kinderen op het 
gezin'; de aanval op de jeugd kon immers ook de hoofd
aanval vergemakkelijken, 'die nu eenmaal is gericht op 
het veroveren van alle huisgezinnen als de cellen van het 
godsdienstig leven'. Want als de kinderen de vonken 
van hun missieliefde in de huisgezinnen zouden bren
gen, zou het missievuur daar ook weldra ontbranden.57 

Die gewenste aanval op de jeugd kon langs twee linies 
ingezet worden: de school en de jeugdverenigingen. Door 
de oprichting van speciale missieclubs binnen de jeugdor-

121 

http://kweken.se


ganisaties - o.a. Jonge Wacht, Verkenners, patronaats-
werk - konden deze verenigingen veel bijdragen tot de 
ontwikkeling en handhaving van de missiegeest onder 
de jonge katholieken.5» Overigens veranderde in het ge
val van de zogenaamde rijpere jeugd het opvoedkundig 
karakter van de missieactie enigszins, omdat op dat mo
ment tevens de tijd gekomen was, 'om rechtstreeks de 
missie te helpen, terwijl de vroegere leeftijd meer door 
de missie geholpen moest worden'. Met name het zéla
teur- of zelatriceschap leverde op die leeftijd 'merkbare 
opvoedkundige voordeden' op.s» 
Moest aan het begin van het missieuur nog de 'rouw
moedige bekentenis' afgelegd worden, 'dat ook in school 
en katechismus de missiebeweging tot nu toe niet de plaats 
heeft ingenomen, die haar rechtens toekomt, en even
min naar hare paedagogische waarde wordt gewaar
deerd',60 binnen weinige jaren kwam daar verandering in. 
In eerste instantie is het Duitse voorbeeld op deze ont
wikkeling van grote invloed geweest. Vooral het boek 
van Fr. Schwager SVD, Die katholische Heidenmission 
im Schulunterricht (1913), dat in 1919 onder de titel 
De missie bij het onderwijs ook in een Nederlandse be
werking verscheen als 'Handboek voor priesters en on
derwijzers', is gedurende meerdere jaren richtinggevend 
geweest voor de verhouding van onderwijs en missie.·1 

De betekenis der financiële gelijkstelling van bijzonder en 
openbaar onderwijs, die in deze jaren haar beslag kreeg, 
mag evenmin onderschat worden. Het was zaak ook de 
missie 'burgerrecht' te verlenen in de nieuwe katholieke 
scholen;8* voorlichting over de missie diende juist 'tot 
het "biezondere" van ons onderwijs bij te dragen'.63 Ove
rigens zou de school door haar missieactie niet alleen 
grote diensten aan de missie bewijzen, 'doch ook haar 
eigen belangen op de meest voortreffelijke wijze bevor-
deren'.e* 
Tussen onderwijs en missie ontstond in de loop der ja
ren wederzijds een zo innige samenhang, dat een school 
zonder missieactie eigenlijk geen katholieke school meer 
geacht kon worden.85 Aangezien alle onderwijs en speciaal 
het katholieke gericht was op het hogere doel van opvoe
ding en godsdienstige vorming der jeugd, had het grote 
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behoefte aan hoge idealen en sterke voorbeelden. Waar 
konden deze beter gevonden worden dan in de missie? 
Als zodanig was de missie ook allerminst een bedelares 
aan de schoolpoort, maar veeleer een edele opvoedster, 
die steeds en overal centraal moest staan in al 'onze 
Roomsche scholen'.6« Kwam die opvoeding in de eerste 
plaats de kinderen zelf ten goede en door hen de vor
ming van een toekomstig apostolisch geslacht, nog in een 
ander opzicht had zij een vér reikende invloed, namelijk 
op het huisgezin, want het kind was een voorname scha
kel zowel tussen gezin en school als tussen gezin en 
ke rk« 
Juist wegens deze schakelfunctie van het kind droeg het 
onderwijzend personeel, dat toch al als waarnemer van 
de ouders optrad voor wat de opvoeding buiten het 
gezin betrof, een extra-zware verantwoordelijkheid voor 
de 'goed-katholieke' vorming van de hun toevertrouwde 
kinderen. Om aan deze 'verheven roeping' passend te 
kunnen beantwoorden konden en moesten zij als 'priester-
leeken' ook beschikken over het krachtige middel van 
de missieactie in de school.es Hoewel deze eis in begin
sel op alle katholieke scholen van toepassing was, zowel 
voor het lager als voor het voortgezet onderwijs, had hij 
toch een bijzondere geldigheid voor de onderwijzers en 
onderwijzeressen van de lagere scholen; daar immers 
werden nagenoeg alle katholieke kinderen bereikt, in 
vele gevallen zelfs alléén daar wegens de beperkte onder
wijsmogelijkheden, terwijl bovendien in die jaren ge
woonlijk de basis werd gelegd voor eventuele missionaris-
roepingen.«9 Het duurde niet lang, of in onderwijskringen 
openbaarde zich inderdaad 'een sterke drang naar meer 
intense en doelmatige missieactie in de school', teneinde 
aldus te kunnen meewerken aan de verbreiding van de 
missiegedachte en -kennis.70 

Eind 1918 werd binnen de Vereniging van R.K. onder
wijzeressen in het bisdom Den Bosch een afzonderlijke 
missiesectie opgericht, die zich o.a. tot taak stelde 'den 
missiegeest op te wekken en missiekennis te verspreiden 
onder de schooljeugd'.7i Onderwijzersverenigingen in an
dere diocesen volgden het Bossche voorbeeld.72 De Onder-
wijzers-Missieclub in het bisdom Roermond verrichtte 
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zelfs zo voorbeeldig werk, dat hij enigszins triomfantelijk 
kon verkondigen zijn roeping in dubbel opzicht te ver
vullen: 'Limburgia docet'."3 Veel meer nog dan op het 
lekenpersoneel rustte op de religieuzen - de broeders 
en de zusters - de plicht de missie als opvoedkundig be
ginsel van hun onderwijs te hanteren.74 Door deze missie
actie op de katholieke scholen, die bovenal een gods
dienstige actie moest zijn, kon het onderwijs een tweeledig 
doel bereiken: 'het steunen der missionarissen en de hei
liging der leerlingen'.75 

Anders dan de Duitse richting heeft de Nederlandse mis
siebeweging nooit de invoering van een afzonderlijk vak 
'missiekunde' voorgestaan, maar steeds er voor gepleit 
dat in geheel het onderwijs de missiegedachte en -geest 
'ingevlochten' zouden worden. Het onderwijs moest name
lijk niet allereerst gericht zijn op het bijbrengen van dorre 
feitenkennis omtrent de missie, maar veeleer op de 'vor
ming van 't hart'. Geheel het onderwijs moest doortrok
ken zijn van een sfeer, die niet alleen over de missie in
formeerde, maar deze ook oprecht bevorderde.79 Boven
dien zou het onderwijs ook zelf voordelen hebben van 
een consequente doorvoering van het missiebeginsel, want 
het zou voor nagenoeg alle vakken een opmerkelijke ver
levendiging van de stof met zich brengen. Vanuit peda-
gogisch-didactisch standpunt beschouwd werkte de mis
sie-idee 'intellectueel ontwikkelend, omdat zij bij onze 
jeugd eene alzijdige belangstelling wekt en daardoor een 
zeer geschikt middel blijkt om de verschillende leervak
ken te beleven, aanschouwelijk te maken en aan te 
vullen'. Om die reden ook moest het onderwijzend per
soneel het zich niet alleen tot een missieplicht, maar 
evenzeer tot een beroepsplicht rekenen 'de Missie in 
hun onderwijs die plaats in te ruimen, die haar rechtens 
toekomt'.77 In beginsel konden alle vakken, het ene meer 
en het andere minder, er hun voordeel mee doen en el
ke onderwijzer mocht zich gelukkig prijzen met zo'n ar
senaal van didactische middelen.78 

Het godsdienstonderwijs - de vaak 70 saaie katechismus-
les - zou in de eerste plaats kunnen profiteren van het 
betrekken van de missie in het onderwijs. Hoeveel gemak
kelijker konden de ingewikkeldste katechetische vraag-
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stukken niet aan de kinderen duidelijk gemaakt wor
den aan de hand van voorbeelden uit de missie.79 Mis
siebespreking was ook nodig bij de aardrijkskunde, 'om 
volledige aardrijkskunde te geven, om roomsche aard
rijkskunde te geven en tevens om uit dit vak paedago-
gisch nut te trekken'. Door de kinderen te wijzen op de 
voorbeelden van de ontdekkingsreizigers naar de noord
pool of Afrika kon hun natuurlijk ook zelfbeheersing en 
volharding geleerd worden, 'maar dan laten wij de room
sche kinderen toch liever meereizen met de missionaris
sen. Naast de reizen van Stanley plaatsen wij het werk 
van kardinaal Lavigerie, naast de ontberingen en opof
feringen van Heemskerk en zijn lotgenoten of van Nansen 
geven wij het leven van de missionarissen onder de eski
mo's'. In het geval van het geschiedenisonderwijs was het 
al niet veel anders, want een van zijn grote pedagogische 
voordelen was, dat de kinderziel zich zo gemakkelijk 
kon vasthechten aan een karaktervolle historische figuur. 
Maar in plaats van bijvoorbeeld oorlogshelden uit de va
derlandse geschiedenis ten voorbeeld te stellen deden 
de onderwijzers er beter aan 'onze missiehelden' naar 
voren te halen.eo Bij het taalonderwijs bleek al bijna even 
gemakkelijk het nut van de missie: bij opstel, dictee en 
vooral bij leeslessen. Aan het missieverhaal was in de Ne
derlandse katholieke schoollectuur een zo 'prachtige plaats 
ingeruimd', met name door het veelgebruikte speciale 
missieleesboek Het kind van Java, dat broeder Cyprianus 
van Beekei met voldoening kon constateren: 'Wat zijn wij, 
Roomsche onderwijzers, toch rijk, vergeleken bij onze 
neutrale collega's, die aangewezen zijn op lectuur, waarin 
de warme gloed van den godsdienst ontbreken moet!'82 

Misschien minder voor de hand liggend maar daarom 
niet minder bruikbaar was het missiebeginsel ook in an
dere vakken, zoals tekenen, zangles, handenarbeid, reke
nen, schrijven, uitheemse plant- en dierkunde. Waarom 
tijdens de rekenles niet eens het volgende sommetje door 
de kinderen laten uitrekenen: 'Hoe lang zou het duren, 
eer de 1000 millioen heidenen, die er nog zijn, een 
punt op een brug zouden zijn gepasseerd, als ze dag en 
nacht in rijen van vier, met een snelheid van vier heide
nen per seconde, zouden voorbijtrekken'?; het antwoord: 
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'ruim 9 jaar' kon immers 'werken als een bliksemflits'.e3 

Een bijna onvoorstelbaar rijke fantasie wist telkens weer 
nieuwe voorbeelden en aanknopingspunten te vinden om 
missie en onderwijs aan elkaar te koppelen, met name 
de IJverige missiebietjes van de Vlaamse redemptorist 
L. Lammertijn vormden in dit opzicht een schier onuit
puttelijke bron. Op grond van de gegeven voorbeelden is 
het op z'n minst twijfelachtig, of in alle gevallen wel aan 
die belangrijke voorwaarde is voldaan, dat de verbinding 
tussen missie en leervak steeds 'natuurlijk, ongezocht 
[moest] zijn, en nooit kunstmatig', zogezegd nooit 'uiten
treuren' met de haren erbij gesleept mocht worden. Over
drijving zou zowel het onderwijs als de missiesympathie 
schaden.84 

Vanzelfsprekend was te hopen en te verwachten, dat der
gelijk 'met de missiegedachte doorweven' onderwijs tot 
resultaat zou hebben 'een groeiende zucht bij de jeugd 
om ook eenmaal zelf mede te werken aan dien Room-
schen arbeid bij uitnemendheid'.85 Steeds echter gold ook 
voor het onderwijs het grote beginsel Opvoeding dóór de 
missie, vóór de missie'. Primair was het bij het katholieke 
onderwijs erom te doen, 'al onze katholieke overtuigingen, 
ook die betreffende het Missiewezen, duidelijk naar vo
ren te brengen: wij moeten roomsche kleur brengen in 
ons werk!'.88 Daarom kwam het er bij het onderwijs niet 
zozeer op aan de kinderen allerlei weetjes omtrent de 
missie te leren als wel hen met de ware missiegeest te 
doordrenken, want 'geen uiterlijk weten maar innerlijke 
overtuiging maakt de missieactie tot een factor der op
voeding'. 87 Aldus kon het onderwijs zich ontwikkelen tot 
een 'godsdienstig, karakter vormend, opvoedend onder
wijs'88 en werd de katholieke school de plaats 'waar aan 
de vorming van den totalen katholiek deugdelijk wordt 
medegewerkt'.89 

Op den duur zou een dergelijke opvoeding ook voor de 
missie zelf het meeste profijt opleveren, want zij zou 
'haar uitwerking niet missen op een generatie, die de zin 
voor het heroïsche nog niet heeft verloren'.9° Niet ten 
onrechte blijken de missiepropagandisten in 1919 erop 
vertrouwd te hebben, dat op deze wijze 'spoedig genoeg 
een geestdriftige, maar tevens blijvende missieliefde' bij 

126 



de opgroeiende jeugd zou ontwaken en aldus het best 
aan de missietoekomst gewerkt kon worden; een vertrou
wen, dat werd geschraagd door de vaste overtuiging: 
'Hoe hoog in onze dagen het vuur der missieliefde ook 
is opgelaaid, het komende geslacht zal ons dan overtref
fen in offervaardigheid en in ijver voor de uitbreiding 
van het rijk Gods op aarde'.91 Evenzeer kon men gerust 
zijn op de gunstige resultaten van de missieopvoeding 
voor de Nederlandse katholieken zelf, want het zou toch 
wel voor eenieder vaststaan welk een 'machtig middel' 
dit was, 'om spoedig een geslacht van katholieke man
nen en vrouwen, van Roomsche ouders te hebben, voor 
wie de missiegedachte niet iets bijkomstigs, iets facul-
tatiefs is, maar juist de volle kern en de meest weldadige 
uitbloei van een overtuigd katholiek leven'.92 
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8. MISSIEACTIE EN 'KATHOLIEK LEVEN' 

De bloeiperiode van 'het rijke roomse leven' valt nage
noeg samen met 'het groóte missieuur'. Dit is geen louter 
toeval; integendeel, tussen beide bestaat een innige sa
menhang, want de grootscheepse missieactie in al haar 
vormen en variaties maakte juist een integrerend deel uit 
van dat 'katholiek leven'. Uit haar aard is de missie pri
mair naar buiten gericht. Wellicht is hier ook, althans 
gedeeltelijk, de verklaring te zoeken voor het feit, dat in 
de geschiedschrijving van het Nederlands katholicisme 
slechts geringe aandacht is geschonken aan de betekenis 
van de missieactie voor de eigen gemeenschapi. Toch 
lijkt het niet ongeoorloofd te veronderstellen, dat de mis
sieactie ook voor het Nederlands katholicisme zelf een 
niet te onderschatten betekenis heeft gehad; voor een 
belangrijk deel is immers het gezicht van katholiek Ne
derland, zowel naar buiten als naar binnen, door vele mis
sieactiviteiten getekend. 
De religieuze én nationale identiteit van de Nederlandse 
katholieken werd er mede door bepaald. Hun zelfbewust
zijn werd aanzienlijk bevorderd door zowel spontane als 
aangekweekte gevoelens van trots over de talrijke mis
sionaris-helden, die over de gehele wereld uitzwerm
den. 'Rooms Holland' kon door de missie bewijzen, hoe 
de levenskracht van zijn geloof - ondanks alle verleiding 
en vervolging - voortduurde, want het strooide de vonken 
van de geloofsgloed die in eigen huis brandde, naar vier 
werelddelen uit.2 Vanzelfsprekend groeide deze trots nog, 
naarmate in de loop der jaren het getal der missionaris
sen en missieactiviteiten toenam. Wellicht wat triomfalis
tisch, maar daarom nog niet minder terecht werd tegen 
het einde van de hier beschreven periode vastgesteld: 
'Als er één ding is waarop het Katholieke Nederland 
trotsch mag zijn, dan is het hierop dat het een der grootste 
missielanden is'.s 
Het betreft hier echter niet slechts een constatering ach
teraf, want de propagandisten van het eerste (missie-) 
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uur hebben deze betekenis van de missiebedrijvigheid al 
onderkend. Reeds vroeg wezen zij nadrukkelijk op de 
innerlijke en uiterlijke waarde van de 'steeds-aangroeien-
de-missie-actie' voor het 'katholiek leven' in Nederland 
zelf: 'Onze Missie-actie bereikt meer dan de enkele be
vordering der buitenlandsche Missiën. Zij toont aan 
Roomsch en on-Roomsch de innerlijke kracht, de verhe
ven waarde van ons geloof'.* Zelfs tot versterking van het 
politiek zelfbewustzijn der katholieken had de verhoogde 
missieactiviteit bijgedragen, zoals Gerard Brom al na en
kele jaren meende te kunnen constateren.6 Met kennelijk 
genoegen signaleerde men ook de argwaan, waarmee in 
niet-katholieke kringen de opgeleefde missieijver werd ge
volgd.· 
Gedurende heel 'het groóte missieuur' keerde het thema 
van trots zelfbewustzijn regelmatig in de missiepropagan-
da terug. Op hun eigen wijze dienden de Nederlandse 
katholieken uitvoering te geven aan de woorden van ko
ningin Wilhelmina, dat een klein volk moest trachten 
groot te zijn in alles, waarin het groot kan zijn. In katho
lieke zin vertaald: 'Wij, katholieken van Nederland, 
trachten groot te zijn in de verbreiding des GeloofsV 
Met trots releveerde Borromeus de Greeve O.F.M, het
geen 'Roomsch Nederland' elk jaar weer voor zijn mis
sie gaf.8 Dankbaar herdacht men welk een 'kapitaal van 
geestelijk goed, door die materieele gaven, blij geschonken 
ook van den kleinen man, terug kwam aan Nederland,. . . 
met wat schatten van genade, van deugd en van heilig
heid de missieactie Nederland verrijkt heeftl'« Graag be
roemde katholiek Nederland zich erop - vaak onder ver
melding van de woorden van de grote missionaris Fran-
ciscus Xaverius: 'Da mihi Belgas' - een missievolk bij uit
nemendheid te zijn en elk buitenlands compliment in 
deze richting, speciaal uit Rome, werd dan ook met ge
paste trots aanvaard.10 

Volmondig werd van Nederlandse zijde reeds vroeg er
kend, dat de organisatie van de missieactie in Duits
land een 'schitterend voorbeeld' bood.11 Wellicht is hier, 
althans gedeeltelijk, de verklaring te zoeken voor de suc
cesvolle formule van de missieactie in Nederland: aan 
het Duitse model heeft de Nederlandse missiegeest be-
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zieling weten te geven en heeft mede daardoor ook 
zelf de noodzakelijke organisatorische vorm gevonden. De 
talrijke missiepublikaties van Duitse oorsprong die in 
katholiek Nederland werden verspreid - hetzij in origi
neel, hetzij in vertaling - hebben ongetwijfeld grote in
vloed op deze ontwikkeling uitgeoefend.^ in het bijzon
der is het opmerkelijk dat men als 'Roomsche Vaderlan
ders' extra-fier was op de 'verloochening van alle over
dreven nationalisme en particularisme', die het Neder
landse missiewerk kenmerkte.13 En antipapistische aantij
gingen, als waren de Nederlandse missionarissen 'bescha-
vers van de Brabantsche hei', was men geneigd zelfs eer
der als een ere- dan als een scheldnaam op te vatten.i* 
Dat de Nederlandse missie zich die nationale en inter
nationale plaats heeft verworven is goeddeels te danken 
aan de hechte organisatie van de missieactie naar het 
model van de sociale organisaties. Aan dit streven lagen 
in eerste instantie vooral Duitse invloeden ten grondslag. 
Om het missiewerk echt 'naar voren' te brengen wezen de 
paters Fischer en Hendrickx al meteen op de noodzaak 
van organisatie: 'men organiseere het missiewerk; zonder 
vaste organisatie zal de beweging onvermijdelijk verflau
wen om ten slotte op niets uit te loopen. Wij staan ten 
huidigen dage in het teeken van algemeene organisatie. 
Geen actie zonder organisatiel' Zoals werkgevers en 
werknemers zich elk organiseerden om zich in de sociaal-
economische machtsstrijd staande te houden, zo moest 
ook de missie zich organiseren, om 'een tijdperk van onge-
kenden en nooit gedachten bloei voor het wereldaposto
laat' mogelijk te maken.15 

Aanknopend bij deze gedachte is het weer vooral pater 
van Rijckevorsel geweest, die de organisatie van de Mij-
sieactie in Nederland op gang heeft gebracht door de vu
rige pleidooien in zijn gelijknamige brochure. Eveneens 
geïnspireerd door de sociale beweging en met name door 
de Katholieke Sociale Actie - zulks trouwens ook weer on
der invloed van het Duitse katholicisme - kwam hij tot 
twee dik aangezette conclusies. Eerst en vooral diende er 
een centralisatie van de missieactiviteiten te komen: 'Te
genover het isolement van vroeger wenschen wij centrali
satie, in plaats van die wisselende stuwkrachten willen 
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wij een blijvend beginsel. Wij zullen niet verder komen, 
alvorens dit laatste is gevestigd en bevestigd'. Een effec
tieve centralisatie was echter alleen mogelijk, indien de
ze gedragen werd door de zielzorgpriesters: 'Een goed 
georganiseerde missieactie met geregelde contributies, met 
algemeene gebeden, met doelmatige verdeeling van mis
sievoordrachten, missiefeesten, en wat verder het indivi
dueel initiatief tot bevordering van kennis en belangstel
ling op het gebied der missies weet tot stand te bren
gen, zulk een missieactie lijkt ons niet mogelijk, tenzij 
werkdadig gesteund door de seculiere geestelijkheid'.16 

Die roep om organisatie vond spoedig ruime weerklank, 
met name ook onder degenen voor wie hij in de eerste 
plaats bedoeld was, de (seculiere) priesters. Over de 
noodzaak van betere organisatie van de missieactie was 
men het algemeen eens. Minder eensgezind bleek men 
echter te zijn over de wijze waarop die organisatie door
gevoerd moest worden. In het bijzonder het vraagstuk 
van de centralisatie bracht de gemoederen en de pennen 
in beweging. Daarbij ging het speciaal om de verhouding 
tussen algemene en particuliere missieactie. De 'Centra
listen' wensten de algemene missiewerken, i.e. de pause
lijke genootschappen van de Voortplanting en de H. 
Kindsheid, voorrang te geven boven allerlei particuliere 
missieverenigingen. De 'particularisten' waren vanzelfspre
kend niet geneigd de liefdewerken van de afzonderlijke 
missieverenigingen zonder meer aan een algemene mis
sieactie op te offeren en pleitten daarom voor het parti
culier initiatief en de 'vrije concurrentie'.17 Daar speelde 
bovendien het vraagstuk van de koloniale of internatio
nale richting weer doorheen. Inzonderheid de plaats 
van de Indische Missievereniging stond op het spel. Trou
wens de rivaliteit tussen de seculiere en reguliere geeste
lijkheid was evenmin vreemd aan de tegenstellingen. 
Na het verschijnen van de brochure Missieactie in Ne
derland, eind 1916, ontspon zich in de katholieke pers 
een vinnige polemiek over deze aangelegenheid, die voort
duurde tot de Nijmeegse Katholiekendag, september 1917, 
waar het pleit werd beslist in het voordeel van de alge
mene missieactie, met dien verstande echter dat de Indi
sche Missievereniging naast de genootschappen van de 
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Voortplanting en de H. Kindsheid tot de algemene ver
enigingen werd gerekend.18 Behalve deze beslissing viel 
in Nijmegen ook het besluit, dat op de parochiële gees
telijkheid in de eerste plaats de plicht rustte alle missie
actie krachtig te steunen en te bevorderen in elke pa
rochie. Vooral dit laatste besluit, met name voorgestaan 
door mgr. A. Hermus, die samen met J. Smit kort tevo
ren in het priestertijdschrift Nederlandsche Katholieke 
Stemmen tot organisatie en centralisatie van de missie
actie onder leiding van de parochieclerus had opgeroe
pen, is van belang geweest voor de Nederlandse mis-
siebeweging. De voorwaarden voor een werkelijk algeme
ne beweging waren daarmee geschapen.19 

Inmiddels was een confrater van pater van Rijckevorsel, 
dr. A. Slijpen S.J., al begonnen de priesters in de 'Apos
tolische Priesterbond' te organiseren, naar het voorbeeld 
van de 'Lega Apostolica' van de Italiaanse pater P. Pe-
tazzi S.J.. De vereniging werd eind 1916 opgericht en 
telde ruim een jaar later al bijna 2000 leden, onder wie 
een groot deel van de seculiere geestelijkheid. Toen de 
roep om een organisatie voor de geestelijkheid weerklonk, 
gingen er dan ook al spoedig stemmen op, die aan de 
Apostolische Priesterbond deze functie wilden toebede
len. Bij alle aanhang die deze bond zo spoedig kreeg, 
en de vele lof die hij allerwegen oogstte, was hij toch 
niet de geschikte organisatie om leiding en richting te 
geven aan de Nederlandse missiebeweging. De grondleg
ger wenste trouwens ook zelf niet, dat zijn bond die kant 
op zou gaan; integendeel hij waarborgde ieder lid 'de 
meest volmaakte vrijheid van beweging en vrijheid van 
richting'.2« De priesterbond kende twee soorten leden: 
socii zelatores van de eerste graad, die zich verplichtten 
elke dag tijdens de H. Mis een Memento voor de missie 
te houden, en die van tweede graad, die behalve het 
Memento ook nog op zich namen het missiewerk metter
daad te bevorderen. 

Op welke wijze aan de tweede verplichting uitvoering ge
geven werd stond geheel ter vrije keuze van het betrok
ken lid. De Apostolische Priesterbond en speciaal ook 
zijn gelijknamig tijdschrift beoogden de missieijver onder 
de leden aan te vuren en tevens hun missiekennis te 
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vermeerderen.2! Dit was zeker een belangrijk doel, maar 
toch onvoldoende voor hetgeen de energieke missielei
ders J. Smit en met name mgr. Hermus voor ogen stond. 
De laatste was nog bereid in deze organisatie 'de k e r n . . . 
van een algemeene missieactie der seculiere geestelijk
heid' te zien, maar ook niet meer dan dat. Een vereni
ging zonder bestuur, een vereniging bovendien, 'die 't 
heelemaal aan het goedvinden harer leden overlaat, wat 
ze in 't belang der missies zullen ondernemen', achtte 
mgr. Hermus niet het geschikte middel voor een effec
tieve organisatie: 'Daarvoor is leiding noodig en een ac
tie-program. En nu kunnen zeker uit zulke vereeniging 
wel de krachten geconcentreerd worden, om een actie te 
beginnen en te leiden, maar de schr.ss zal 't toch ook wel 
beter vinden de oprichting van zulk comité aan de Bis
schoppen over te laten en hun keuze niet te beperken 
tot de Lega Apostolica'.28 

Op de Nijmeegse Katholiekendag werd de Apostolische 
Priesterbond nog veel lof toegezwaaid, ook door mgr. 
Hermus, en werd zelfs officieel aan alle priesters aanbe
volen om zich aan te sluiten. Tegelijk was echter een 
motie aangenomen, die - behoudens goedvinden van de 
diocesane overheid - de oprichting van een 'missie-
actie-comité' aanbeval, zoals mgr. Hermus had gewenst. 
Enige weken later al werd inderdaad een Missie-Comité 
voor het Bisdom 's-Hertogenbosch in het leven geroe
pen.24 In de loop van 1918 en 1919 volgden successievelijk 
de andere diocesen het Bossche voorbeeld. Op verzoek 
van kardinaal van Rossum besloten de diocesane comité's 
tijdens een gecombineerde vergadering op 29 januari 1919 
te 's-Hertogenbosch zich in een 'Priester-Missiebond' te 
verenigen, als een nationale afdeling van de 'Pia Unió 
Cleri pro Missionibus'.25 Pater Slijpen gaf tegelijkertijd 
gehoor aan de wens van Rome zijn Apostolische Pries
terbond te doen opgaan in de nieuwe Priestermissie-
bond, zoals deze zowel aan J. Smit als aan mgr. Hermus, 
de voornaamste promotor, vanaf het begin voor ogen had 
gestaan.28 

Op een aantal punten verschilde de Priestermissiebond, 
die was ingericht naar het voorbeeld van een andere 
Italiaanse missievereniging van priesters, ni. de 'Unione 
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Missionaria del Clero' van pater Paolo Manna, wezen
lijk van zijn voorloper: niet alleen was hij strakker ge
organiseerd en had hij een meer algemeen karakter dan 
de Apostolische Priesterbond, die nog te veel met een 
bepaalde congregatie verbonden was i.e. de Sociëteit van 
Jezus, maar vooral ook was hij goedgekeurd door de ker
kelijke overheden en als zodanig 'volstrekt afhankelijk 
van de bisschoppen'.27 Door deze reorganisatie kwam de 
leiding van de Nederlandse missieactie geheel in handen 
van de Priestermissiebond, die rechtstreeks onder de bis
schoppen stond. Formeel was de aartsbisschop zelfs voor
zitter van het centraal bestuur, terwijl dit voorts werd 
gevormd door een afgevaardigde uit elk van de diocesane 
missiecomité's. Bij het diocesaan bestuur van de laatsten 
berustte, onder directe verantwoordelijkheid van de be
trokken bisschoppen, de leiding van de diocesane missie-
actie.ae 

Juist ook omdat de Priestermissiebond kon voortbou
wen op de grondslagen die door de Apostolische Pries
terbond waren gelegd, bereikte hij binnen weinige jaren 
80% van de Nederlandse seculiere priesters. In 1930 was 
dit getal gestegen tot 88% en tegen het einde van de hier 
beschouwde periode, in 1938, zelfs tot 97%, ofwel 3049 
leden.28 Met deze bijna onwaarschijnlijk hoge cijfers stond 
Nederland triomfantelijk aan de top van alle landen. Op 
het internationale missiecongres in Utrecht (1922) ver
klaarde J. Smit dan ook 'van rechtmatigen trots en blijd
schap' opgesprongen te zijn toen hij al zo spoedig 'de Hol-
landsche organisatie hoorde prijzen en aanbeveelen' door 
de Nederlandse kardinaal-prefect van de Propaganda.30 

Ongetwijfeld was deze hoge organisatiedichtheid, met na
me onder de seculiere clerus, mede te danken aan de 
intensieve missieactie op de diverse diocesane groot-semi
naries. Daar hadden generaties van aankomende pries
ters zich een levendige missiebelangstelling eigen ge-
maakt.si Maar ook de geestelijke gunsten en privilegiën 
die aan het lidmaatschap van de Priestermissiebond ver
bonden werden (o.a. bepaalde aflaten, de bevoegdheid 
rozenkransen, scapulieren e.d. te wijden en vooral het 
verlof het breviergebed te anticiperen) zullen aanzienlijk 
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hebben bijgedragen tot de opvallende bloei van deze 
organisatie.32 

Primair had de Priestermissiebond tot doel: 'in de pries
ters en door dezen in de geloovigen een vurigen missie
geest op te wekken'. Hij beoogde dus niet zelf geld in 
te zamelen voor de missies of andere taken van bestaande 
organisaties over te nemen, maar wilde de gelovigen juist 
ertoe brengen deze zoveel mogelijk te steunen, zoals in 
de statuten van 1927 nog eens uitdrukkelijk werd vastge
legd. Daarvoor moest echter in de eerste plaats het mis
siegeweten van de priesters zelf wakker worden ge
schud. De middelen om dit doel te bereiken waren 
vele. Het eerste middel was dat van de gedegen voorlich
ting onder de leden door publikaties en cursussen, door 
het organiseren van congressen en bijeenkomsten, 'opdat 
onder hen daardoor worde aangekweekt een actieve mis
siegeest, voortkomend uit een deugdelijk theologisch en 
ascetisch begrip van den priesterlijken missieplicht en 
daardoor steunend op een deugdelijke missiekennis'.33 Tot 
bevordering van de missiekennis heeft Het Missiewerk 
(Tijdschrift voor missiekennis en missieactie), het meteen 
in 1919 opgerichte orgaan van de Priestermissiebond, als 
toonaangevend kaderblad van de Nederlandse missiebe
weging wezenlijk bijgedragen.3* De vestiging van een mis-
siologische leerstoel aan de Katholieke Universiteit te Nij
megen, eerst als lectoraat (1930) en sinds 1936 als ordi
nariaat - bezet door prof. dr. Alph. Mulders - heeft dit 
doel eveneens belangrijk bevorderd. 

Middelen om het doel uit te voeren waren verder: gebed, 
gelovigen in predikaties, gesprekken en geschriften wijzen 
op de missieplicht; bevorderen van missieroepingen; be
vorderen van de missiegenootschappen en -verenigingen, 
met name de pauselijke; organiseren van missiefeesten, 
-tentoonstellingen, -vergaderingen en -congressen.35 Hoe
wel de Priestermissiebond zich dus niet op het terrein van 
de afzonderlijke missieverenigingen wenste te begeven, 
genoot hij niettemin 'als innerlijk ordeningsbeginsel van 
de geheele missie-actie de grootste autoriteit'; idealiter 
was hij gedacht als 'de motor der geheele missie-actie, 
als haar ruggegraat, haar ziel'.36 Op uitdrukkelijk ver
langen van de bisschoppen vervulde de Priestermissie-
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bond een stimulerende en coördinerende, maar ook een 
sterk controlerende functie met betrekking tot de grote 
verscheidenheid aan missieactiviteiten hier te lande.37 

Aan de wens alle priesters - in het bijzonder de in de 
gewone zielzorg werkzame - te verenigen in een afzon
derlijke bond ten behoeve van de missie lag het inzicht 
ten grondslag, dat slechts op die wijze de 'massa der ge-
loovigen' bereikt kon worden en de deelname aan het 
missiewerk echt algemeen kon worden. En de plaats waar 
deze massa te vinden was: de parochie.^ Daarom moest 
de missieactie vóór alles parochieel georganiseerd wor
den onder leiding van de parochieclerus. Dankte 'het 
Hollands katholicisme' zijn zegen niet, zo mocht Gerard 
Brom de priesters zelf voorhouden, 'vooral aan het gere
geld parochieleven, een tweede familieleven, samen ge
groeid met het gezin, sinds wij op één en dezelfde dag 
geboren werden en gedoopt?'. Zowel buitenlandse katho
lieken als binnenlandse andersdenkenden toonden zich 
immers jaloers op het hechte 'Roomse parochiestelsel' 
van katholiek Nederland. Met reden kon hij in dit ver
band dan ook opmerken dat 'de opkomst van de moder
ne missiebeweging dateert van af het ogenblik, waarop de 
parochiegeestelijken de leiding kregen'.s* 
Met name mgr. Hermus zag al vroeg in, dat een blijvende 
missieactie haar basis in de parochie moest hebben. Op 
zijn voorstel aanvaardde de Nijmeegse Katholiekendag 
een aantal 'stellingen en conclusiën', die richtinggevend 
zijn geworden voor de missiebeweging in Nederland: 
'De Priester-afdeeling van den IXen Bosschen Katho
liekendag overwegende 1. dat de geestelijken meer dan 
de leeken het missiewerk moeten waardeeren, liefhebben 
en steunen; 2. dat 't bijzonder de parochiale geestelijk
heid is, die algemeen onder de geloovigen den missie
geest kan opwekken en onderhouden, Spreekt den wensch 
uit, dat vooral door de parochiale geestelijkheid in elke 
parochie het missiewerk krachtig door bovengenoemde 
middelen zal worden gesteund'.« Kort tevoren had hij ook 
al in diverse artikelen als zijn vaste overtuiging uitge
sproken, dat voor een gezonde missieactie 'schier alles' 
afhing van de steun, de aanbeveling en de leiding der 
seculiere geestelijkheid.« En pastoor Ariëns toonde bijna 
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meteen in de praktijk aan, hoe de missieactie effectief 
in een parochie kon worden ingevoerd; al spoedig kon 
hij tevreden constateren met betrekking tot de parochië
le opzet: 'de organisatie sluit als een bus en de werk
zaamheden loopen van een leien dakje'.42 

Ook kardinaal van Rossum had al dadelijk na zijn benoe
ming tot prefect van de Propaganda beklemtoond, dat 
de parochie de grondslag van de organisatie der missie
actie moest vormen, zowel in het belang van de missie 
als in dat van de parochie zelf.43 Behalve de pastorale 
voordelen, die in het vorige hoofdstuk al zijn aange
stipt, genoot de parochie nog andere voordelen van haar 
missieactiviteiten, want 'de dikwijls al te beperkte hori
zon van een parochie-gemeenschap' werd erdoor verruimd 
en de oercel van het kerkelijk leven kon aldus tot haar 
ware aard teruggebracht worden, 'die niet isoleering, maar 
lidmaatschap, verantwoordelijk lidmaatschap van het ge
heel beteekent'.44 Voortaan diende de missie door heel 
de parochie gedragen te worden, 'die bij monde van zijn 
herder te kennen geeft, dat de zaak van de missionaris 
ook de zaak is van ieder gelovige, dat christenen in 't 
moederland zich verbroederen met christenen in de verre 
diaspora'.45 

Overigens steunde de parochiële missieactie in de begin
periode veeleer op een spontaan inzicht dan op een be
redeneerd systeem. Pas sinds het midden van de jaren der
tig heeft men zich, mede onder invloed van de Katho
lieke Actie, in diverse publikaties moeite gegeven de mis
sieactie meer systematisch in het parochieleven te fun
deren. Weliswaar was zij tot dan toe reeds belangrijk 
verbeterd door de parochiële opzet, maar zij had nog 
niet 'haar volle p laa ts . . . gekregen in het parochieleven', 
zij was er nog niet in geslaagd haar primaire doel, de 
massa, volledig te bereiken. Zoals ook in het geval van 
de verhouding tussen school en missie, wees het bisdom 
Roermond ook hier de weg naar een reorganisatie van 
de parochiële missieactie. Het is vooral dr. F. Feron ge
weest, de president van het zo missieactieve groot-semi
narie Roermond, die de stoot heeft gegeven tot 'verbree
ding en verdieping' van de missieactie. Hij maakte duide
lijk, dat ook op het parochiële vlak een verdere organisa
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tie doorgevoerd moest worden: 'Het zal ook hier de or
ganisatie zijn, die verovert en wint. De organisatie van 
allen, geleerd en geleid door de priesterzielzorger, uitge
bouwd door actieve ijveraars uit alle rangen en standen, 
vertegenwoordigd in alle gezinnen. De Missieactie een 
parochiële actie, de Missie-actie een gezinsactie, ziedaar 
de weg naar boven bedoelde verbreeding'.49 Dr. J. M. 
Drehmanns C.ss.R., hield tijdens een missiedag der mis
sievereniging van het Roermondse groot-seminarie op 23 
juni 1937 een uitvoerige inleiding over de 'parochiale 
missieactie', waarin hij dezelfde beginselen uiteenzette.47 

Deze initiatieven bleven overigens niet tot het Limburgse 
diocees beperkt, want er gingen terzelfder tijd ook elders 
stemmen op, die aandrongen op 'de noodzakelijke ver
sterking van onze parochiële missieactie'. Tijdens een bui
tengewone vergadering van de nationale en diocesane be
sturen van de Priestermissiebond op 11 januari 1938 te 
Utrecht erkende de nieuwe aartsbisschop van Utrecht, 
mgr. dr. J. de Jong, dat er weliswaar in Nederland al 
veel gedaan werd voor de missie, maar hij betoogde te
vens, 'dat er veel meer kan worden gedaan, en diep 
overtuigd te zijn, dat er veel meer moet worden gedaan: 
de belangstelling, het medeleven der geloovigen, d.i. zoo
wel de offerzin als de financieele hulp, moeten nog sterker 
worden. Dat is van groot voordeel voor de christelijke 
mentaliteit der geloovigen. Dat is een eersterangs taak 
der Katholieke Actie'.4» 

In die vergadering ontvouwde dr. F. Feron zijn plan voor 
een organisatie van de parochiële missieactie. Meer nog 
dan voorheen diende de kerk de missie te beschouwen als 
'een integreerend deel van haar levenstaak'. Daaruit volg
de, dat de missieactie in een bisdom of parochie niet als 
een of ander vrijblijvend liefdewerk opgevat mocht wor
den, maar 'de parochie moet de missie-actie zien als haar 
plichtmatig aandeel in het essentieel uitgroeien van de 
kerk: een parochie zonder een goedgeordende en levende 
missieactie is imperfect'. Evenmin mocht de missie slechts 
als een zaak van missionarissen beschouwd worden, want 
'zij zijn de soldaten, die de zaak, het belang van het 
vaderland verdedigen en dus ook door het vaderland moe
ten geravitilleerd worden Hoe ver zij ook van ons ver-
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wijderd zijn, zij blijven onze menschen, voor wie wij moe
ten ins taan. . . Slechts als het bisdom, de parochie, 
als hun leiders zóó hun taak verstaan, is het mogelijk 
de aaneengesloten phalanx te vormen welke de kerk is: 
het diocees - de parochie - het gezin - het individu'.49 

Uitvoerig kwam op de vergadering in Utrecht ook aan 
de orde op welke wijze de parochiële missieactie het best 
bevorderd kon worden. Als 'een nieuwe weg naar het 
oude doel in "het groóte missieuur" ' werd algemeen de 
oprichting van parochiële missiecomité's voorgesteld. 
Deze leken het meest aangewezen middel om 'de missie
actie, die in elke parochie noodig is, te vereenvoudigen, 
en daardoor te verbeteren, uit te breiden en te verdiepen'; 
zulke comité's konden in staat geacht worden zowel de 
missiegedachte als de missieactie in de parochies te be
vorderen. Natuurlijk diende een actie die de opleving van 
de missieplicht beoogde, 'den parochieclerus tot funda
ment en uitgangspunt' te hebben, want onverminderd 
bleef het 'qualis pastor talis grex' geldig, maar in de 
op te richten comité's moest ook een belangrijke plaats 
voor leken uit de parochie ingeruimd worden. Naar de 
ideeën van dr. F. Feron werd door de Priestermissiebond 
spoedig na de Utrechtse vergadering, een 'Leidraad voor 
een Parochiaal Missie-Comité' opgesteld, die door de bis
schoppen van Nederland officieel werd goedgekeurd en 
waarin doel, samenstelling, organisatorisch verband en 
taak uitdrukkelijk werden vastgelegd.6o 
Als doel werd aan de parochiële missiecomité's meegege
ven, 'in de geheele parochie een waarachtige missiegeest 
te vestigen en te onderhouden; het initiatief te nemen, 
een stuwkracht te zijn, en een leidend orgaan van een 
waarachtig missie-leven'. Dit doel moest zo nagestreefd 
worden, a. 'dat alle parochianen door geregelde voorlich
ting en aansporing in en buiten de kerk doordrongen 
worden van hun plicht als katholiek ten opzichte van de 
uitbreiding der Heilige Kerk. . . ; b. dat door een geor
ganiseerde actie, welke zich richt op alle katholieken, op 
alle gezinnen, op de scholen, op het katholiek vereeni-
gingsleven, stelselmatig verwezenlijkt wordt een algemee-
ne deelname aan de Pauselijke Missiegenootschappen, aan 
de landelijke en diocesane acties, aan de bijzondere ac
ties in plaats en parochie'. 
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Uiteraard diende de leiding van de parochiële missieac
tie bij de pastoor te berusten, maar deze kon een van de 
andere parochiegeestelijken als directeur met de dagelijk
se leiding belasten. Voorts dienden 'enige geschikte apos
tolische leeken' uit de parochie in het - liefst niet te 
grote - comité zitting te hebben. Het verdiende aanbeve
ling bij voorkeur zulke personen uit te kiezen, 'dat ge
makkelijk voeling en samenwerking mogelijk is met de 
school, de jeugdbeweging, en andere vormen van katho
liek vereenigingsleven, en dat ook invloed op de z.g. lei
dende standen mogelijk is'. In organisatorisch verband wa
ren de parochiële missiecomité's afhankelijk van het be
treffende diocesane missiecomité, dat op zijn beurt weer 
onder leiding van de nationale Priestermissiebond stond.5* 
Aldus was de organisatorische cirkel van de Nederlandse 
missieactie gesloten. De voorwaarden voor een even bre
de als effectieve actie waren geschapen, waarvan de pa
rochie de krachtige 'missie-energiebron' was.ss Voor de 
missie waren de voordelen van zo'n parochiële opzet zon
neklaar. Om eventuele 'pastoorse' bedenkingen tegen een 
dermate ver doorgevoerde parochiële missieactie enigs
zins weg te nemen, was het ook toen nog weer nodig de 
voordelen voor de eigen parochie uitdrukkelijk op te 
sommen. In het kort werd deze wederzijdse afhankelijk
heid onder de volgende noemer gebracht: 'zonder pa
rochiale missieactie is een bloeiend missieleven onmoge
lijk, en van de andere kant: met de parochiale missieac
tie wordt het parochieleven gemakkelijk tot hoge bloei 
gebracht'.53 

In extenso kon het grote nut, dat een goed georgani
seerde missieactie voor de parochie en het parochieleven 
meebracht, in een zevental punten worden samengevat: 
a. de gelovigen leerden er beter de grote weldaad van 
het ware geloof door waarderen; b. de ikzucht, de groot
ste vijand van de mens in dit en in het andere leven, 
kon erdoor weggenomen worden; с de missieactie zou 
ook een middel bij uitstek zijn om de mensen op een 
hoger peil te brengen, want 'de gelovigen hebben een 
krachtig ideaal nodig dat hen onophoudelijk optilt uit 
het slijk'; d. voorts voerde de missieactie 'een stroom van 
roomsche blijdschap' mee; e. een ander voordeel was 'een 
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voortdurend naderen tot het ideaal dat de eerste chris
tenen boden: ze waren één van hart en één van ziel'; 
f. weer een ander voordeel was een betere opvoeding 
van de kinderen, die werd mogelijk gemaakt; g. 'eindelijk 
als de missionarissen in de missies vernemen dat zij gerug-
steund worden door een degelijke parochiale missieactie, 
dan is dit feit alleen reeds, om niet te gewagen van de 
andere voordelen, die er meer rechtstreeks uit volgen, 
een niet te onderschatten voordeel'.54 

Al deze voordelen wogen ruimschoots op tegen hetgeen 
van de parochie verwacht mocht worden: gebeden, of
fers, missieroepingen. Vooral deze laatste waren de lich
tende bewijzen dat de geest van missiegebed en -offer 
werkelijk heerste in de parochie. Helaas was men te vaak 
nog beducht voor het kweken van missieroepingen onder 
de parochiejeugd, omdat een tekort aan roepingen voor 
het eigen diocees werd gevreesd, 'maar dit ééne mag 
toch wél gezegd worden', volgens De Katholieke Missiën, 
'een parochie, die aan de kerk veel missieroepingen, vele 
missiepriesters, -broeders en -zusters schenkt, is vervuld 
van het echte katholieke leven en zal ook aan de kerk 
hier te lande niet 't kleinste aantal roepingen schenken. 
En de parochie, die in jaren geen missionaris of missie
zuster aan de kerk heeft geschonken, daar vliet de levens
stroom langzamer, is de ware katholieke gezindheid ver
zwakt. Het uitzenden van een missionaris moet voor een 
parochie een feest zijn, omdat de medewerking aan de 
wereldmissie de deelneming beteekent aan het grootste en 
heiligste van alle katholieke werken'.55 

Bestond er over de noodzaak van een parochiële aanpak 
der missieactie vanaf het begin der missiebeweging een 
grote mate van eenstemmigheid, op de vraag 'Welke mis
siewerken moeten wij vooral, bijzonder of op de eerste 
plaats steunen' werd aanvankelijk echter allerminst een 
eensluidend antwoord gegeven.5« Vanzelfsprekend waren 
de talrijke particuliere liefdewerken van de diverse orden 
en congregaties weinig genegen om hun verworven posi
ties zonder meer op te geven ten gunste van een alge
mene missieactie, die bovendien van 'Franse' origine was. 
Om tegen dit laatste aspect een zeker tegenwicht te bie-
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den werd gepoogd in elk geval ook aan de Indische Mis
sievereniging de status van 'algemeen missiewerk' te ver
lenen, zoals we hiervóór reeds gezien hebben. Van de zij
de der 'centralisten' werden echter diverse redenen aan
gevoerd, waarom de algemene verenigingen de voorrang 
verdienden boven de particuliere: niet alleen waren de 
Voortplanting en Kindsheid door de H. Stoel voortdurend 
aanbevolen boven alle andere verenigingen, maar ook bo
den zij, juist in de geest van de H. Stoel, de beste waar
borgen voor steun aan alle missies en niet slechts de na
tionale; door hun 'solide organisatie' waren deze ge
nootschappen ook het best in staat 'alle ledematen der 
Kerk, ook de kleinen, de kinderen, ook de weinig bemid
delden' bij het missiewerk te betrekken, 'om door onder
richting het missiewezen populair te maken, om machti
gen finantiëeelen steun voor de missies te verkrijgen'; 
nadelen voor de eigen missie hoefden niet gevreesd te 
worden, want beide organisaties verleenden ook krachti
ge steun aan de 'Hollandsche Missiën'.57 

Aan deze strijdvraag is op tweeërlei wijze 'van bovenaf' 
een eind gemaakt: door de oprichting van de Priester-
missiebond en door de 'wensen' van Rome. De Priester-
missiebond, in het leven geroepen door voorstanders van 
de algemene missieactie en door de bisschoppen officieel 
belast met de algehele leiding van de missieactie, ver
klaarde reeds meteen in zijn actieprogram: 'alle missie
werken naar vermogen [te] steunen en bevorderen, maar 
geheel bijzonder en op de eerste plaats de algemene mis
sie-genootschappen der kerk: de Voortplanting des Ge
loop en de H. Kindsheid'.5* Van doorslaggevende bete
kenis is echter het feit geweest dat Rome en inzonderheid 
kard. van Rossum bij diverse gelegenheden bepaalden 
dat de particuliere liefdewerken weliswaar 'niet ten doo-
de gedoemd' zouden zijn, maar van de andere kant toch 
'nergens op de eerste plaats mogen treden en een hinder
paal zijn, dat de algemeene missiewerken in alle parochies 
goed georganiseerd worden'.se Zelfs werd aan de twee cen
trale genootschappen van de Voortplanting en de Kinds
heid op uitdrukkelijk verlangen van de prefect der Pro
paganda in 1920 nog een derde toegevoegd, nl. het St. 
Petrus' Liefdewerk. Hoezeer het Rome in het algemeen 
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ernst was met de centralisatie van de missieactie blijkt 
ook uit het feit, dat de hoofdzetel van de Voortplanting 
in 1922, het jaar van haar eerste eeuwfeest, van Lyon 
naar Rome werd overgeplaatst, waardoor zelfs alle schijn 
van nationale bevoorrechting moest worden weggeno
men.80 

Herhaaldelijk en telkens sterker werd door Rome bena
drukt, dat deze trits van centrale missiegenootschappen 
de basis van elk organisatieplan voor de missieactie vorm
de en daarom 'boven alle andere als algemeene missie
instellingen beschouwd en gesteund' diende te worden;81 

deze toch waren de aangewezen middelen om 'de steun 
aan de missie zoo te zeggen demokratisch' te maken, 
m.a.w. de verantwoordelijkheid voor de missie te verleg
gen van de vorsten en de wereldlijke overheden in het al
gemeen naar het volk, zoals sinds de oprichting van de 
Voortplanting was beoogd.62 

De massa geld moest zogezegd van de massa komen.83 

'Het veiligst inkomen vormen kleine munten van kleine 
lui, die zelf hun leven tot één offer maken en dus met 
missionarissen meeleven tot beschaming van de rijken', 
merkte Gerard Brom niet zonder sarcasme op, want 'niet 
het vast toneelpubliek, maar de trouwe kerkgemeente 
is in aalmoezen geoefend; met handschoenen aan schijnt 
het lastig een dubbeltje uit de beurs te halen'. Overigens 
kon deze doorgewinterde geheelonthouder niet nalaten 
tevens de 'Bourgondische' eet- en drinkgewoonten van 
het 'gewone' Roomse kerkvolk aan de kaak te stellen en 
daarom ook met abstinentistische bijbedoelingen tot meer 
offerzin ten bate van de missie aan te sporen.«* 

Al na enkele jaren kon kardinaal van Rossum er zijn 
vreugde over uitspreken, dat met name zijn landgenoten 
begrepen hadden, dat de pauselijke missiewerken 'voor 
alle andere' bevorderd moeten worden, 'zoodat geheel het 
katholieke volk daaraan met gebed en offer deelneemt. 
Zoo toch wordt de missieactie, wat zij op de eerste plaats 
zijn moet, algemeen en bovennatuurlijk'.65 Om die reden 
legde hij steeds weer alle nadruk op de parochiële or
ganisatie van de pauselijke missiegenootschappen. Bij her
haling en met klem drukte hij zijn Nederlandse geloofs-
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genoten op het hart: 'Alle katholieken zonder uitzondering 
moeten eerst en vooral in die drie genootschappen, en 
wel in elke parochie georganiseerd worden'.м Tegenover 
de Priestertnissiebond sprak hij als zijn vaste overtuiging 
uit: 'Wanneer deze Pauselijke Missie-Genootschappen in 
alle parochies ingevoerd en georganiseerd zullen zijn, zal 
Nederland het dubbele doen van hetgeen het nu voor de 
missiën doet'.6? Aan hem was het dan ook vooral te dan
ken, dat katholiek Nederland 'de pauselijke missiegedach-
t e . . . op voorbeeldige wijze' ging doorvoeren.6» Speciaal 
wat de verhouding van de Priestermissiebond tot de pau
selijke missiegenootschappen betreft stond hij op het 
standpunt, 'dat de priestermissiebond zich ter beschik
king van de bisschoppen moest stellen om de algemeene 
genootschappen te organiseeren'." Vooral de parochiële 
clerus was immers 'krachtens zijn ambt verantwoordelijk' 
voor het doordringen van de pauselijke genootschappen 
in elke parochie en vandaar in elk huisgezin.70 Om aan 
de toch al delicate verhouding tussen algemene en parti
culiere missieactie geen onnodige afbreuk te doen zag 
zelfs de nationale directeur van het St. Petrus' Liefdewerk, 
rector Bekkers, zich genoopt de bijzondere missiewerken 
in bescherming te nemen en de massieve druk van de 
pauselijke missieactie enigszins te verlichten door te ver
klaren: 'De Pauselijke Missie-Genootschappen ontvingen 
van den H. Stoel wel den voorrang maar niet het mono
polie'.« 

In latere jaren waren het de parochiale missiecomité's, 
die in het bijzonder met de algemene verbreiding van de 
pauselijke genootschappen in elk gezin belast waren. Het 
St. Petrus' Liefdewerk was nog 'slechts' voor tweederde, 
maar de Voortplanting en de Kindsheid waren toen al 
geruime tijd in vrijwel elke Nederlandse parochie inge
voerd. De resultaten van de vernieuwde organisatie wa
ren al spoedig merkbaar. Het gemakkelijkst laten de 
successen zich aflezen aan de financiële opbrengsten, die 
jaar na jaar tot recordhoogten stegen: de inkomsten van 
de Voortplanting bijvoorbeeld bedroegen in 1921 om
streeks het negenvoudige van 1914, in een bepaald bis
dom zelfs het veertigvoudige.72 Wat de financiën betreft 
stond katholiek Nederland binnen weinige jaren onge-
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veer aan de relatieve top van alle missionerende landen 
en met betrekking tot de Kindsheid en het St. Petrus' 
Liefdewerk tijdelijk zelfs aan de absolute top.™ 
De meeste andere missieactiviteiten laten zich minder ge
makkelijk in cijfers uitdrukken, noch naar omvang noch 
naar inhoud. Speciaal het gebed, de onontbeerlijke com
ponent van de offerzin, ontglipt uiteraard aan zulke dui
delijk waarneembare maatstaven om de toenemende mis
siegeest te becijferen. Vaststelbaar is in elk geval wel, 
dat het in de Nederlandse kerkprovincie bedrijvig begon 
te gonzen van allerlei missieactiviteiten. In het bijzonder 
sinds die Nijmeegse Katholiekendag werden, vooral ook 
op plaatselijk en parochieel vlak, allerlei initiatieven ont
wikkeld, die niet alleen getuigen van de vergrote missie
ijver maar zelf op hun beurt ook weer stimuleerden tot 
nog meer activiteiten in die richting. Geen stad, dorp of 
parochie wilde bij 'rivalen' ten achter blijven. Om gees
ten, handen en harten te mobiliseren schoten alom de 
propagandamiddelen uit de grond: missiedagen, missie
avonden en missieweken werden gehouden, waar missie-
lectuur, missielezingen, missietoneel en missiefilms dien
den ter voorlichting van de gelovigen over het wereld
apostolaat. Missiekalenders, -blaadjes, -brochures, -fol
ders, -prentjes enz. werden verspreid voor hetzelfde doel. 
Missiecongressen, missiefeesten, missieoptochten en voor
al missietentoonstellingen werden ingericht om eveneens 
de belangstelling voor de missie te wekken. Ook op het 
gebied van de directe en indirecte geldinzameling open
baarde zich een opmerkelijke vindingrijkheid: missie-of-
ferblokken, missiebusjes, fancy-fairs, brokkenwerk, inza
meling van oude postzegels, lorren, zilverpapier, (cham-
pagne)kurken, oud papier enz.74 

Ter voorziening in bijzondere behoeften werden afzonder
lijke actiecomité's opgericht, zoals de Mivermo, de Mis
sie-verkeersmiddelen-organisatie en als zodanig voorloper 
van de huidige M.I.V.A., alsook de Medische Missie-actie, 
die eveneens nog steeds bestaat onder de naam Memisa. 
Voor de kinderen waren er de speciale kindsheidfeesten 
en -optochten; zelfs werd er nog een speciale Kindermissie-
bond opgericht naast de Kindsheid. In jeugdverenigingen 
mocht een missieafdeling eigenlijk niet ontbreken. Op de 

145 



scholen was de missie een voortdurend terugkerend the
ma. Om de middelbare schooljeugd meer aan de missie 
te binden werd voor deze 'jongstudenten' een eigen mis
sietijdschrift De Garde in het leven geroepen. 
Wie zal de werkelijke waarde van al deze activiteiten 
schatten? Hoeveel materiële steun daardoor aan de mis
sie is gegeven zou nog bij benadering berekend kunnen 
worden. Maar welke geestelijke betekenis ervan uitgegaan 
is zal men waarschijnlijk alleen kunnen vermoeden: hoe-
velen zullen zich - bewust of onbewust - geroepen gevoeld 
hebben tot het missionarisleven bij het zien van de intri
gerende missietentoonstellingen of door deelname aan de 
kindsheidoptochten enz.? Welk een band zal deze geza
menlijke missietaak onder het missiethuisfront geslagen 
hebben? Volgens de Bredase kapelaan Fruytier, die de 
missietentoonstellingen in Nederland introduceerde, moest 
in elk geval met deze ondernemingen niet in de eerste 
plaats financieel voordeel beoogd worden, 'maar propa
ganda, aanschouwelijk onderwijs, moet het hoofddoel 
blijven1. Op grond van zijn ervaringen met de missie
tentoonstelling te Breda stond het voor hem vast 'welk 
een propagandistische kracht, éénig in haar soort, in 
zulk een expositie gelegen is'.75 Hetzelfde gold voor de 
kindsheidoptochten. Bij jong en oud de bekendheid met 
en de ijver voor de missiebelangen vergroten, dat moest 
de hoofdzaak zijn en blijven van dit soort activiteiten.76 

Deze haast onvoorstelbaar rijke missieflora heeft bijna al 
de jaren tussen de beide wereldoorlogen onverlept op het 
roomse erf gebloeid; in de beginjaren was deze bloei zó 
weelderig dat de bisschoppen zich zelfs genoodzaakt za
gen erin te snoeien teneinde ongewenste wildgroei te voor
komen, 'daar Missiefeesten... ontaarden in kermissen'. 
Alle particuliere missieactie werd aan banden gelegd en 
onderworpen aan bisschoppelijke goedkeuring, waarmee 
het Diocesaan Missie-Comité werd belast, dat op /ijn beurt 
aan strenge voorschriften was gebonden. Al dan niet 
vermeende 'uitwassen' werden met kracht uitgeroeid: 
'Het gevaarlijk gebruik om schoolgaande kinderen te be
lasten met het inzamelen van gelden... (met busjes, 
prikkaarten, bloempjes enz.)' werd ten strengste afgekeurd 
en verboden. Op het houden van de zgn. 'fancy-fairs' 
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voor de missie kwam eveneens al spoedig een verbod te 
beiusten, als zijnde niet in waardige overeenstemming 
met het verheven doel. Om diezelfde reden werd aan 
het Diocesaan Missie-Comité uitdrukkelijk opgedragen er
op toe te zien, 'dat er aan die feesten of tentoonstellingen 
geen vermakelijkheden of gelegenheden tot consumptie 
mogen verbonden worden'.77 

Het aanvankelijk zo uitbundige missievuur is door deze 
bisschoppelijke voorschriften tijdelijk - met name rond 
het midden der jaren twintig - wat getemperd, maar ze
ker niet geblust. In de daarvoor aangewezen haarden, de 
pauselijke genootschappen in de parochies, is het blijven 
voortbranden en in de jaren dertig weer hoog opgelaaid. 
Die jaren hebben de weg gewezen naar wat werd ge
noemd een 'gezond, katholiek missieleven voor ieder 
mens, voor elke parochie. Die weg was deze: missie moet 
gaan worden een gewoon, maar voornaam onderdeel van 
ons dagelijks denken, om te komen tot het doel: Missie 
moet zijn een gewoon, maar voornaam onderdeel van ons 
dagelijks apostolaat'.78 Tot die 'gewone' onderdelen van 
parochiële missieactiviteiten behoorden: vanzelfsprekend 
en op de eerste plaats de Voortplanting, de Kindsheid 
en het St. Petrus' Liefdewerk; voorts regelmatige paro
chiële missieavonden; natuurlijk ook tentoonstellingen en 
optochten bij bijzondere gelegenheden, waarbij vooral de 
scholen betrokken dienden te worden; de Algemene Mis
siezondag, in 1926 ingesteld door Pius XI en te houden 
op de voorlaatste zondag van oktober, die bedoelde te 
zijn een jaarlijkse 'wapenschouw van de gehele parochiële 
missieactie' en als zodanig tevens een soort 'retraite-dag 
voor de heele parochie' was;7* de Koloniale Missieweek; 
de Missiezondag der zieken; de maandelijkse communie 
voor de missie; de Internationale Bidweek; radio-missie
dagen; speciale missieverenigingen en -kringen. Aan de 
parochiële missiecomité's werd de bevordering en/of uit
bouw van al deze activiteiten opgedragen, hetgeen er 
in hoge mate toe heeft bijgedragen, dat de missie inder
daad zo'n normaal onderdeel van het kerkelijk c.q. katho
liek leven is geworden. Hun doel en werkzaamheid was 
gericht op 'de geheele parochie, zoowel op haar afzon
derlijke leden als op de bestaande groepeeringen in gods-
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dienstige en charitatieve, in cultureele en sociale vereeni-
gingen van ouderen en jongeren, en op de scholen'.»» 
Vanaf het begin was het streven, inderdaad het gehele 
parochieleven van de missiegeest te doortrekken, niet al
leen binnen het kerkgebouw, maar ook daarbuiten. Als 
zodanig viel 'het groóte missieuur' samen met de op
komst van het georganiseerde 'katholiek leven' in Ne
derland, hetgeen over en weer een bevruchtende wissel
werking mogelijk maakte. 'Geheel het katholieke Vereeni-
gingsleven, voor welken rang en stand en leeftijd en 
geslacht het zij, moet verder mede naar best vermogen 
meer aan deze groóte zaak [van de missie] dienstbaar 
gemaakt worden', bepleitte de redemptorist Jansen al 
meteen aan het begin van de beweging.8* Voor alle soor
ten van katholieke organisaties kon de missieactie van 
betekenis zijn: voor de jeugdbeweging, voor culturele en 
godsdienstige verenigingen, voor de standsorganisaties 
op het gebied zowel van de 'werkmansstand' als van de 
zogenaamde 'leidende standen'. Het valt echter op, dat 
voor een aantal categorieën hun aandeel in de missie
plicht bijzonder sterk werd benadrukt: vrouwen-, arbei
ders-, studentenbeweging en zelfs sportorganisaties. Dit 
feit is des te opmerkelijker, omdat de organisatie van 
minstens enkele van deze categorieën met zekere argwaan 
werden gevolgd door de kerkelijke leiding, zodat ver
ondersteld zou kunnen worden, dat de missieactie wel
licht mede heeft gediend voor enige pastorale 'bijsturing' 
van de betreffende bewegingen en organisaties. 
Van de vrouwen gold reeds vóór de opkomst van de 
eigenlijke missiebeweging, dat zij de missie een goed 
hart toedroegen. Speculerend op deze gunstige gezind
heid hebben de missiepropagandisten zich erop toege
legd de vrouwelijke missieijver nog meer aan te wakkeren: 
het onaanzienlijke werk der zelatricen was even onont
beerlijk als onvolprezen; alom werden missienaaikringen 
ofwel -kransen opgericht, in het Bossche diocees zelfs zo 
talrijk, dat een Federatie van Missienaaikringen in het le
ven werd geroepen. Ten behoeve van de missie in Neder-
lands-Indië werd als een speciale vorm van vrouwelijk le-
kenapostolaat Het Sint Melania-Werk opgericht.82 Met na
me Alfons Ariëns pleitte onder zijn medezielzorgers krach-
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íig voor de inschakeling van vrouwen, als men tenmin
ste de missieactie tot de hoogste bloei wilde brengen en 
'uit zijn parochie wil halen wat er in zit'. Zelf oprichter 
van de R.K. Vrouwenbond kon hij min of meer uit eigen 
ervaring spreken en gaf daarbij blijk van het nodige pas
torale inzicht in de vrouwelijke psyche: 'Vrouwen kun
nen 't, en doen 't goed, en ook graag, als wij haar m a a r . . . 
vrij laten en applaudisseeren'lea Bovendien was er het bij
komende, maar belangrijke voordeel, dat de vrouwen al
dus werden afgehouden van minder gewenste bewegin
gen. 'Meer dan sommige andere acties, die minder pas
sen bij de aard der vrouw', zo concludeerde de vrouwen
afdeling van de Nijmeegse Katholiekendag, 'ligt de Mis
sie-actie op haar terrein, wijl deze werkzaamheid in 
huiselijken en vriendschappelijken kring uitnemend kon 
worden verricht. Door meer ijver voor de missiën zal 
ook veel andere actie, welke uit gebrek aan bovenna
tuurlijk inzicht wel eens op revolutiebouw gelijkt, beter 
worden gefundeerd'.»* 
Op de Nijmeegse Katholiekendag was ook een afzonder
lijke sectie belast met de behandeling van de verhouding 
van 'de Arbeidersstand en de Missieactie'. In de conclu
sies van deze afdeling werd de wens uitgesproken, dat ook 
de arbeiders meer en meer bij de missie betrokken zouden 
worden. Dit kon op diverse manieren geschieden. Naar 
vermogen dienden zij hun financiële steun aan het mis
siewerk te verlenen. Voorts was het gewenst de missie re
gelmatig te bespreken 'in congregaties en ledenvergade
ringen der standsorganisaties'. Vóór alles moest echter ge
tracht worden 'kinderen uit den R.K. werkliedenstand, 
indien roeping daartoe aanwezig is, aan te sporen zich 
door geloften aan het missieleven te verbinden'.«5 Regel
matig keerde in de volgende jaren dit onderwerp terug 
in de missiebeschouwingen. Meermalen legden de bis
schoppen er de nadruk op, dat ook de sociale verenigin
gen van de missiegeest doortrokken moesten worden.e« 
Hoezeer hun deze zaak ter harte ging moge blijken uit 
het feit, dat aartsbisschop van de Wetering op het inter
nationaal missiecongres in Utrecht (1922) openlijk be
treurde 'dat zoo weinig arbeiders aanwezig zijn. Ik had 
gehoopt, dat ze ook nu, bij deze gelegenheid zouden heb-
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ben getoond, hoe krachtig ze steeds met de katholieke 
kerk meeleven'.87 

In de loop der jaren richtte de belangstelling zich steeds 
meer op de rekrutering van missieroepingen uit de zgn. 
'werkmansstand'. Diverse missiecongregaties legden zich 
zelfs specifiek toe op de aanwerving van arbeidersjon-
gens, mits deze tenminste aan bepaalde minimumvoor
waarden voldeden. Zo mocht omwille van 'het decorum 
van de priesterlijke staat' het sociaal milieu ook weer 
'niet te laag zijn', want men diende er rekening mee te 
houden, 'dat later - op de hogere studie, tijdens de va-
cantie - de seminarist of de scholastiek ener congregatie 
in de familie moet toeven in zijn toog'. Financieel mocht 
de roeping van zulke kinderen echter niets in de weg 
staan, zo nodig moest hun opleiding met algemene mid
delen bekostigd worden; immers, vooral nu het commu
nisme over de gehele wereld de arbeiders bedreigde, was 
het van groot belang, dat juist arbeiderskinderen de kans 
kregen deze godlozenbeweging te helpen keren. Trouwens 
ook voor de arbeidersstand zelf waren de geboden mo
gelijkheden van groot voordeel, want men kon ervan over
tuigd zijn, dat deze Ontzettend veel zal winnen aan ge
zond standsgevoel, wanneer hij kan tonen, dat ook hij de 
edelste mensen kan voortbrengen en aan de kerk de 
meest sociale daad kan laten zien, door priesters te ge
ven als weldoeners van het mensdom' ! β β 

Weliswaar niet behorend tot een of andere vorm van pa
rochiële missieactie maar daarom niet minder belangrijk 
was een andere specialisatie, nl. de studenten-missieactie. 
Geïnspireerd door de voorbeelden van de Duitse missie 
en protestantse zending - zoals trouwens zoveel andere 
missieactiviteiten daar hun model gevonden hebben -
kwam op initiatief van de Warmondse professor P. Groe
nen al in 1919 de zgn. Studentenmissie-interacademiale 
tot stand, die vervolgens onder de bezielende leiding van 
father H. Ahaus in de jaren tot 1940 de missiegeest on
der de katholieke studenten in de diverse universiteits
steden belangriik heeft bevorderd, o.a. door de oprichting 
van studenten-missieclubs. De missie werd een wezenlijk 
onderdeel van de katholieke studentenorganisatie, die juist 
in die jaren goed van de grond begon te komen. Volgens 
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eigen getuigenis van de Unie van Katholieke Studen
tenverenigingen in Nederland was 'de missiebeweging 
te beschouwen als het hart van heel de Unie'.89 

Het streven van de studenten-missie-actie was niet zo
zeer gericht op het verwerven van financiële steun - stu
denten werden immers nog geacht per definitie armlastig 
te zijn - als wel ervoor te zorgen, 'dat de aanzwellende 
rijen ontwikkelde katholieken die tegenwoordig onze Aca
demiesteden verlaten, in hun hart met zich meedragen in 
de maatschappij het besef, dat ze als ontwikkeld katholiek 
verplicht zijn op een of andere manier te missioneren'.«0 

Vooralsnog kwam het er niet zo op aan, wát men aan 
missieactie deed, als men maar aan missie deed, want 
'dat "doen aan missie-actie" moet geleidelijk groeien tot 
een eenheid met onze gansche levenshouding, moet wor
den een neiging des harten en een bepaalde geestesge-
steldheid'.ei 
De betekenis der 'Roomsche studenten-missiebeweging' 
was er vooral in gelegen de aanstaande afgestudeerden 
en daardoor leiders van het katholieke volk bewust te 
maken van de specifieke missietaak der intellectuelen: 
'dát is onze missie-actie, dat we katholiek Nederland in 
zijn geheel maken tot missionerend Nederland en dit niet 
overlaten aan ambachts- en handwerklieden'.92 Behalve 
dit algemeen vormingsproces waren er zeker ook nog 
wel middelen om iets praktisch voor de missie te doen. 
Zo heeft de A.R.K.S.M.A. (Amsterdamsche R.K. Studen-
ten-Missie-Actie) in Nederland de Medische Missieactie 
mede van de grond geholpen. Verder was er het tijdschrif-
tenwerk ten behoeve van de missionarissen. Van beteke
nis was echter vooral ook het feit, dat gehoopt mocht 
worden dat enige studenten zich na hun afstuderen ge
heel of gedeeltelijk aan het lekenmissiewerk zouden gaan 
wijden. In het bijzonder op artsen en landbouwinge
nieurs had men in dit opzicht zijn hoop gesteld; van
daar ook dat de A.L.M.A. (Academische Lekenmissie-
actie) in hun kringen de meeste aanhang vond.ss 
Tenslotte verdient nog de verhouding missie en sport een 
afzonderlijke vermelding en zulks niet alleen om overwe
gingen van curiositeit, maar veeleer om te laten zien dat 
geen middel ongebruikt is gebleven om de missiegeest 
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en -steun onder de Nederlandse katholieken te bevorde
ren, alsook om aan te duiden hoezeer de missieactie heel 
het georganiseerde katholicisme heeft doordrongen. Niet 
zodra had 'het groóte missieuur' geslagen, of ook de 
katholieke sportwereld werd aangetast door de algemeen 
heersende missiekoorts, want missie en sport werden ge
acht elkaar wederkerig goede diensten te kunnen bewij
zen. Allerlei plaatselijke r.k. voetbalclubs begonnen 'op 
eigen houtje voor de missie te trappen en met prachtige 
resultaten'. De diocesane voetbalbonden organiseerden 
zelfs heuse missietoumooien, waarbij de aftrap veelal 
werd verricht door een of andere missiebisschop.»4 

Jarenlang mochten deze missievoetbalwedstrijden zich on
der de geloofsgenoten in een bijzondere populariteit ver
heugen. De resultaten, die ermee beoogd werden, waren 
beslist niet alleen van financiële, maar vooral ook van 
morele aard, omdat namelijk 'door een Missiewedstrijd de 
Missie-idee als 't ware geslingerd wordt in een menschen-
massa, die ofwel door andere missie-propaganda niet be
reikt wordt, ofwel daardoor niet tot daden brengende 
warmte te krijgen is. Al zou een missiewedstrijd geen cent 
als batig saldo kunnen noteeren, dan nog is zijn winst 
overvloedig'. De missie kon immers een heilzame invloed 
op de sportbeweging uitoefenen, want de 'sportmotieven 
worden gereinigd en geheiligd door een tweede meer 
verheven, echt christelijk doel: belangstelling en liefde 
te wekken voor het werk van de verbreiding van ons 
H. Geloof'.95 Gedurende vele jaren golden de missiewed
strijden als 'hoogtepunten in de katholieke sportbewe
ging', want gewoonlijk heerste er rond deze wedstrijden 
'zulk een intimiteit, dat men zich als het ware lid voelt 
van een sterk familiezuchtig gezin'.99 
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NABESCHOUWING 

The age of missions is at an end; 
the age of mission has begun. 
(S. Neil!, Christian Missions. Harmondsworth 19662 p. 572) 

Bij de beschrijving van de diverse missiemotieven is niet 
alleen elk evaluerend commentaar systematisch vermeden, 
maar ook werd zoveel mogelijk afgezien van interpreta
ties. Alleen daarom al kan en mag de lezer een nabe
schouwing verwachten, waarin zal worden getracht al
thans enigszins de diverse motieven in hun missiologi-
sche en historische samenhang te plaatsen. Behalve een 
samenvatting wil deze nabeschouwing ook pogen een na
dere analyse van de missiemotivatie te leveren, met even
tuele uitlopers naar een mogelijke relevantiewaarde voor 
het heden. Gezien de beperkte doelstellingen en het 
navenant beperkte bronnenmateriaal zal deze studie geen 
onomstotelijke conclusies opleveren, maar eerder perspec
tieven openen voor verder onderzoek. 
Onder de motieven die tot 'het groóte missieuur' hebben 
geleid neemt de missionarisromantiek in dubbel opzicht 
een eerste plaats in; temporeel gaat zij immers vooraf 
aan alle andere motieven, maar ook inhoudelijk is zij van 
grote betekenis geweest. De missie kwam tegemoet aan 
de avontuurlijke ondernemingslust, die o.m. door het voor
beeld van de ontdekkingsreizigers Livingstone - tevens 
zendeling - en Stanley in de tweede helft van de negen
tiende eeuw opgeld deed.i In die tijd en tot ver in de 
twintigste eeuw was het missionarisschap in vele opzich
ten inderdaad een groot avontuur. Ging van de mis
sionarisfiguur als idealist en 'moderne' geloofsheld op 
zich al een opvallende aantrekkingskracht uit, aan het 
einde van de negentiende eeuw dienden zich bovendien 
nog enige voorbeelden van 'martelaren' aan, van wie een 
heel bijzondere wervende kracht is uitgegaan: Damiaan de 
Melaatse, Peerke Donders en vooral mgr. Hamer. Veel
vuldig keerden deze heldenfiguren in de propagandali-
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teratuur terug, zodat men geneigd is bijvoorbeeld aan een 
'mgr. Hamereffect' te denken, dat als zodanig aan de hand 
van de talrijke missieverhalen die in tijdschriften, op 
kalenders, in brochures en boeken zijn verschenen nader 
onderzoek verdient. 
Een dergelijke bestudering van deze omvangrijke, nog 
nauwelijks gebruikte documentatie zou uitermate verhel
derend zijn voor het missionaris-beeld, dat in de loop 
der jaren heeft bestaan. Idealisme, vroomheid en avon
tuur lijken in deze verhalen met elkaar te wedijveren, 
zo leert een eerste - oppervlakkige - kennisneming van dit 
materiaal. In hoeverre hierdoor jonge katholieken tot 
missionaris zijn geroepen kan slechts door een onder
zoek naar de individuele motivatie worden nagegaan. Ten 
dele kan dit (nog) geschieden: door missionarisbrieven 
en -memoires voor zover deze bewaard gebleven c.q. o p 
getekend zijn, maar in het bijzonder door interviews.2 

Hoezeer ook van belang voor het opwekken van idealis
me, toch kleefde aan de missionarisromantiek het niet 
geringe bezwaar, dat missie kon worden gelijkgesteld 
met onverplichtende liefdadigheid. Volgens deze opvat
ting gold de missie als de hoogste vorm van christe
lijke caritas: namelijk hetzij direct hetzij indirect mee
werken aan de bekering van de heidenen om hun zielen 
van de eeuwige verdoemenis te redden, populair beter 
bekend als het zogenaamde 'zieltjes winnen'. Het is het 
meest wezenlijke kenmerk van 'het groóte missieuur', dat 
missiepropagandisten en -leiders zich voortdurend heb
ben ingespannen - en niet zonder succes - de charitatie
ve motivatie zo niet geheel om te vormen tot autonome 
missieplicht, dan toch minstens te verbreden tot 'naas
tenliefde uit plicht'. Dit was geen eenvoudige zaak. In 
een proces van vele jaren hebben zij de publieke mis
sieopinie bewerkt door de priesters en het overig kader 
en via hen de gelovigen telkens weer in te scherpen, dat 
de missie niet een of ander vrijblijvend liefdewerk was, 
waaraan men naar believen kon deelnemen of niet, inte
gendeel: voor elke overtuigde katholiek was de directe of 
indirecte deelname aan het missiewerk een even vanzelf
sprekende als strenge plicht. 
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In dit verband werd al vroeg het begrip 'allemaal mis
sionaris' gehanteerd, volgens hetwelk in elke katholiek 
automatisch een missionaris stak, althans moest steken. 
Behalve pragmatische argumenten, die werden afgeleid 
uit gunst èn ernst van de situatie tegelijk (eerste wereld
oorlog, communicatiemiddelen, opmars van de zending, 
kolonialisme, nationalisme enz.), waren het vooral ook 
theologische overwegingen (Christus Koning, Mystiek 
Lichaam) waarmee de Nederlandse katholieken werden 
gemobiliseerd voor een nieuwe kruistocht met als doel 
de gehele wereld veroveren voor het Rijk Gods. Die 
sterke benadrukking van de algemeenheid der missie
plicht, de voortdurende propaganda, dat missie wezen
lijk bij katholiek-zijn, bij kerk-zijn hoort, doen vermoe
den, dat in deze motivatie van 'het groóte missieuur' min
stens al een onderstroom aanwezig was die in de recente 
missieliteratuur zo sterk naar boven is gekomen.* Een 
nadere uitdieping van dit facet der missiegeschiedenis 
zou een belangwekkend onderzoeksthema zijn. 
Afgezien van dit voortdurend inprenten der algemene 
missieplicht hebben de Nederlandse katholieken aan de 
ontwikkeling van een expliciete eigen missietheorie - an
ders dan strikt noodzakelijk voor het praktisch handelen -
nauwelijks enige aandacht besteed. Kennelijk waren ze 
ook in dat opzicht eerst en vooral praktizerende ka
tholieken. De missie op zich gold als een vanzelfspreken
de zaak en de pauselijke uitspraken in encyclieken en an
derszins boden voor het overige voldoende theoretisch 
houvast. Voor zover toch een 'missieleer' is ontstaan, was 
deze bijna uitsluitend praktijkgericht: op welke wijze de 
missiewerkzaamheid zowel 'ginds' als 'hier' het best kon 
worden bevorderd. Niet alleen heeft men zich hoege
naamd niet ingespannen voor een zelfstandige theologi
sche doorgronding van het missionair handelen, men heeft 
zelfs nauwelijks de moeite genomen c.q. willen nemen om 
inzichten van elders te integreren. Het missiologisch 
'geredekavel' over de doeleinden van het missiewerk tus
sen de Munsterse school van J. Schmidlin en de Leuven
se school van P. Charles S.J. is althans in theoretisch 
opzicht nagenoeg geheel aan katholiek Nederland voor
bijgegaan. Pas helemaal aan het einde van de periode 
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worden er zekere tegenstellingen inzake de formulering 
van de missieplicht merkbaar. 
In hoeverre deze - buitenlandse - theoretische discussie 
in de praktijk toch heeft doorgewerkt zou nader onder
zoek dienaangaande moeten uitwijzen. Waarschijnlijk zou 
een geleidelijke verschuiving in de doelstellingen van het 
missiewerk geconstateerd kunnen worden: van de indi
viduele bekering ter redding der zielen - min of meer 
volgens de coraveraotheorie van Schmidlin - naar het 
streven tot het vestigen der kerk in de missielanden 
volgens de ^íaraíaíiotheorie van Charles. De toenemen
de belangstelling voor de opbouw van inheemse kerken 
rechtvaardigt dit vermoeden. Deze ontwikkeling hoeft 
echter niet eens zozeer de verdienste van Charles' denk
beelden te zijn, hoewel deze door zijn publikaties op rui
me schaal in het Nederlandse taalgebied zijn verspreid, 
als wel het resultaat van de herhaalde pauselijke aan
sporingen in dit opzicht. 
Weliswaar niet in eigenlijke, maar toch in afgeleide zin 
kan men ook de aanmoediging die is uitgegaan van het 
rooms-katholieke der missiebeweging, rekenen tot haar 
endogene motieven. Aan de begrippen 'rooms' en 'katho
liek' werd een intrinsieke missionaire betekenis toege
kend, waardoor niet alleen elke gelovige van die naam 
zich automatisch tot missiewerkzaamheid aangedreven 
moest voelen, maar waaraan de missie tevens haar uni
versaliteit ontleende. De hoogste en universele zendings-
macht berustte volgens het toenmalige kerkbegrip van
zelfsprekend bij de Apostolische Stoel. Daar zetelde de 
centrale van alle missiebedrijvigheid. 
Toegewijde ultramontanen als zij waren hebben de Ne
derlandse katholieken het 'roomse' van de missionering 
als een krachtige stimulans ervaren. Met voorbeeldige 
ijver hebben zij ernaar gestreefd de 'roomse' aanwijzin
gen zoals deze met name in de encyclieken Maximum 
Illud en Rerum Ecclesiae werden uitgeschreven zo ge
trouw mogelijk na te leven. Door de benoeming van de 
Nederlandse kardinaal van Rossum tot prefect van het 
Vaticaanse missiedepartement is die missiezin nog extra 
gemobiliseerd. Zijn veelvuldige loftuitingen èn aanspo
ringen tot nog groter missieijver aan het adres van zijn 
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katholieke landgenoten, gevoegd bij die van de missie
paus Pius XI, hebben hun uitwerking niet gemist. 
Die voortdurende oriëntatie op Rome heeft zeker mede 
geleid tot die kenmerkende internationale richting, die 
de Nederlandse missiebeweging is opgegaan. De opvallen
de belangstelling en inspanningen voor de opbouw van 
inheemse kerken is eveneens in hoge mate te danken aan 
het krachtige Romeinse beleid op dit gebied. Om deze 
redenen heeft het Nederlandse missiewerk zich behalve 
kwantitatief - door het grote aantal missionarissen en 
de aanzienlijke financiële bijdragen - ook kwalitatief een 
vooraanstaande missiepositie verworven. Juist daarom kan 
men zich afvragen of en in hoeverre de internationale 
betekenis van de Nederlandse missie wellicht mede heeft 
bijgedragen tot de recente spanningen tussen Rome en 
de Nederlandse kerkprovincie; in het Vaticaan zou na
melijk zekere bezorgdheid bestaan voor een missionaire 
uitzaaiing van de Nederlandse vernieuwingsverschijnselen 
over heel de wereld.4 

Ook diverse exogene motieven hebben de missiebeweging 
opgestuwd. Van de protestantse zending, die aan het ein
de van de negentiende en het begin van de twintigste 
eeuw steeds meer successen begon te boeken, is een be
langrijke stimulerende werking uitgegaan. Vooral toen 
de zo verdeeld geachte protestanten elkaar ook nog ble
ken te vinden in de wereldzendingsconferentie van Edin
burgh (1910) werd de alarmklok van 'het groóte mis
sieuur' geluid. Van katholieke zijde is toen doelbewust 
gespeculeerd op de concurrentiegedachte om de geloofs
genoten door gevoelens van 'heilige naijver' aan te zet
ten tot grotere missieactiviteit. Als bij de economische 
wedijver was men ook in dit geval graag bereid van de 
concurrent te leren op methodisch gebied, zowel wat de 
sterke als de zwakke kanten betreft. 
Overigens duurde de eigenlijke concurrentiestrijd slechts 
enkele jaren. Daarna ging de verhouding tussen missie 
en zending meer de eenzijdig apologetische kant op. De 
angst voor de kwantitatieve bedreiging maakte geleide
lijk plaats voor waarschuwingen tegen leerstellige geva
ren. Alle rivaliteit en zelfs animositeit ten spijt heeft 
de missie althans in de propaganda toch nooit geheel 
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het bewustzijn verloren van 'het grote schandaal' van het 
christendom, dat door de niet alleen gescheiden, maar 
zelfs tegenstrijdige activiteiten van missie en zending zo 
pijnlijk aan de te bekeren volken werd gedemonstreerd. 
De zending heeft de oecumenische beweging onder de 
protestantse kerken belangrijk bevorderd. In het spoor 
van de algemene oecumenische toenadering, nu zo'n tien 
á vijftien jaar geleden, hebben ook missie en zending el
kaar definitief ontdekt.5 Het zou echter een uitermate 
interessant en belangwekkend thema zijn in dit opzicht 
wederzijds de verhouding tussen zending en missie te on
derzoeken, zowel wat de werkers te velde als wat de 
thuisfronten aangaat.8 Aan katholieke zijde kunnen al
thans in de propaganda de nodige aanwijzingen erop dui
den, dat dit ontdekkingsproces - vooral in het negatieve, 
maar toch ook in het positieve - reeds veel vroeger is be
gonnen. 
Met betrekking tot de 'koloniale' missiemotivatie dient 
men onderscheid te maken tussen de verhouding tot ko
loniën in het algemeen en die tot de Nederlandse. Voor 
de laatste was al in de negentiende eeuw enige missionaire 
belangstelling ontstaan, met name door de geruchtma
kende mgr. Grooff-affaire (1846), maar het duurde toch 
tot het begin van de twintigste eeuw, voordat mede onder 
invloed van de ethische richting in de politiek de over
zeese gebiedsdelen door de Nederlandse katholieken se
rieus in hun missiewerkzaamheden werden betrokken. De 
oprichting van de Indische Missievereniging (1912) heeft 
een belangrijke stoot gegeven tot vergroting van de op 
de Nederlandse koloniën gerichte missieijver. In de na
volgende jaren hebben deze organisatie en haar mede
standers op verschillende gronden krachtig gepleit voor 
het verlenen van voorrang aan de koloniale boven 'vreem
de' missiën: het was een taak van nationale plicht aan 
deze eigen onderdanen bij de missionering prioriteit te 
geven boven 'geheel onbekenden', zulks te meer daar niet-
Nederlandse missionarissen maar moeilijk toegang kre
gen tot deze gebieden en ook omdat de zending meer en 
meer haar invloed deed gelden. Bovendien kon de mis
sie het Indische volk beschermen tegen revolutionair-
atheïstische propaganda en tegelijk ook 'iets terugdoen' 
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voor de koloniale voordelen, die het vaderland eenzijdig 
uit deze wingewesten had getrokken.7 

De actie ten gunste van de eigen 'koloniale missiën' heeft 
zeker aanzienlijk bijgedragen tot de opgang van de mis
siebeweging. De vurige pleidooien van de leiders der al
gemene missieactie hebben echter op een cruciaal mo
ment in de Nederlandse missiegeschiedenis haar bewe
ging voor een eenzijdige koloniale richting helpen behoe
den; principieel is zij de internationale weg blijven volgen. 
Vooral door Rome gewaarschuwd is men in de missie-
propaganda trouwens over het algemeen uiterst waak
zaam geweest voor vermenging van missionaire en kolo
niale motieven, zowel wat de 'eigen' als wat de 'vreem
de' koloniën betreft. Het artikel van pater ten Berge, 
zelf missionaris in Nederlands-Indië, legt hiervan op in
drukwekkende wijze getuigenis af. Niet de belangen van 
moederlanden dienden tot missionering te bewegen, maar 
juist het schuldbesef over de koloniale misbruiken. 
Ook de methodische problemen die aan de verhouding 
van missie en koloniën impliciet vastzaten en tijdens het 
hier behandelde tijdvak meer en meer acuut werden, 
speelden een rol van betekenis in de motivatie. De pro
paganda ten dienste van de spoedige opbouw van vol
waardige inheemse kerken vormde het ecclesiologische ant
woord op het door de nationalistische tendenzen van de 
koloniale volken geactualiseerde eeuwenoude vraagstuk 
der 'aanpassing'. Of en in hoeverre aan dit vraagstuk 
ook reeds problemen van 'pluriforme' aard kleefden zou 
een interessant onderzoeksthema kunnen zijn. Voorts wer
den ook aan het noodzakelijke 'beschavingswerk' - tegen
woordig ontwikkelingswerk geheten - specifieke motieven 
voor missiewerkzaamheid ontleend: delging van de ko
loniale schuld en daardoor tevens de bolsjewistische op
mars tegengaan. 

Bij een andere gelegenheid werd reeds nadrukkelijk ge
pleit voor een grondig onderzoek naar de verhouding tus
sen missie en koloniën.8 Volgens een heersende mythe 
rust tegenwoordig op de missie al bij voorbaat de ver
denking zich met het koloniale imperialisme gecom-pro-
mitteerd te hebben. Het ontstaan van deze 'publieke 
opinie' is op zich heel begrijpelijk, want het is nu een-
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maal een onweerlegbaar feit, dat de missionaire expan
sie met de politieke samenviel.« Weliswaar is met deze 
studie nog maar één aspect van de verhouding tussen 
missie en koloniën onderzocht, maar toch kan daaruit 
reeds worden afgeleid dat de relatie niet zo ongenuan
ceerd is als wel wordt voorgesteld. Door nader onderzoek, 
met name in de archieven van missionerende orden en 
congregaties alsook in departementale archieven zowel in 
binnen- als buitenland, zal moeten worden nagegaan hoe 
de missie zich in de praktijk tot de koloniale politiek 
heeft verhouden. Het is helemaal niet uitgesloten, dat 
individuele missionarissen of bepaalde missies of zelfs de 
missie in het algemeen zich dan door hun doen èn/òf 
laten inderdaad blijken te hebben gecompromitteerd. Bij 
een eventueel zodanig resultaat van de onderzoekingen 
maakt het nog steeds een groot verschil uit, dat - althans 
wat Nederland betreft - in de missiepropaganda koloniale 
motieven niet alleen zijn vermeden, maar zelfs ook uit
drukkelijk zijn tegengegaan. 

Zij het ook in andere zin dan in het geval van de ver
houding tot de zending en tot de koloniën, kunnen ook 
de motieven die zijn afgeleid uit de pastorale en pedago
gische voordelen, en de bijbehorende bijdrage van de 
missieactie aan de opbouw van het 'katholiek leven' in 
Nederland worden gerekend tot de exogene motivatie. 
Juist om de pastorale en pedagogische middenkaders, 
waarvan immers het welslagen van de missiebeweging 
hoofdzakelijk zou afhangen, tot grotere missieactiviteit 
over te halen, hebben de leiders/propagandisten zich na
drukkelijk ingespannen om deze groepen van de functio
nele voordelen te overtuigen. Aan de succesvolle inscha
keling van de missie bij zielzorg, onderwijs en opvoeding 
tot wederzijds voordeel, hetgeen het uiteindelijke doel 
van deze operatie was, is voor een belangrijk deel de op
bloei der Nederlandse missiebeweging te danken. 'Missie 
en pastoraal' kwamen aldus in een verhouding tot elkaar 
te staan, waaraan tot in onze tijd een specifieke inhoud 
wordt toegekend.10 

Door de pastorale en pedagogische benaderingswijze heeft 
de missie werkelijk algemene ingang onder de Nederland
se katholieken gevonden. De talrijke activiteiten die alom 
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werden ontplooid ter bevordering en ondersteuning van 
het missiewerk, hebben zelfs een wezenlijk deel van 'het 
rijke roomsche leven' uitgemaakt. Men hoeft de zogehe
ten rubriek in de Katholieke Illustratie uit die jaren er 
maar op na te slaan om zich hiervan te overtuigen. Dat 
de drie pauselijke missiegenootschappen zowel in de breed
te als in de diepte in alle lagen van de katholieke be
volking zijn doorgedrongen is een verdienste, die bijna 
geheel op de rekening van de in de zielzorg werkzame 
geestelijkheid bijgeschreven kan worden; deze is het voor
namelijk geweest, die de bestaande particuliere missie
actie van de missionerende orden en congregaties heeft 
weten te verbreden en te verdiepen tot algemene missie
actie, begrijpelijk overigens niet zonder de nodige rivali
teit. De organisatorische sleutel tot het succes der alge
mene missieactie - de parochiële aanpak - lag in handen 
van de priestermissiebond, waarin praktisch heel de secu
liere clerus van Nederland verenigd was. Vooral door zijn 
energieke toedoen is het mogelijk geworden, dat het 'mis
sieland' van nog maar ruim een halve eeuw te voren zich 
binnen één generatie kon ontwikkelen tot een missione
rende natie van internationaal formaat. 
De trots over deze markante ontwikkeling heeft zeker de 
identiteit van de Nederlandse katholieken mede bepaald. 
Paradoxaal genoeg heeft juist die missionaire interna
tionaliteit hun zelfbewustzijn binnen het geheel van de 
Nederlandse samenleving aanzienlijk versterkt en tevens 
bijgedragen tot een merkwaardig nationalisme van de dua
listische soort, die in het begrip 'roomse vaderlanders' 
zo karakteristiek ligt verwoord. Binnen de katholieke be
volkingsgroep is van de missie een belangrijke cohesieve 
werking uitgegaan. Overdrachtelijk zou men zelfs kunnen 
veronderstellen, dat zij als cement heeft gediend voor de 
in deze jaren nog volop in de steigers staande - geens
zins monolithische - katholieke zuil. Het grote belang dat 
werd gehecht aan de integratie van de missie in met 
name de sociale verenigingen rechtvaardigt deze hypo
these. Door nader onderzoek zal de houdbaarheid ervan 
moeten blijken. Tegelijk zou dan een verwant aspect 
onderzocht kunnen worden: de democratiserende invloed, 
die van de missiebeweging op de katholieke samenleving 
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is uitgegaan. Ook hiervoor zijn in deze studie voorlopige 
aanwijzingen te vinden. 

Reeds eerder heeft een missiehistoricus opgemerkt, dat 
het voor hem ondoenlijk was de juiste oorzaken van de 
Nederlandse missiebeweging aan te geven.n Na alle in de 
verantwoording opgesomde beperkingen spreekt het voor 
zich, dat deze studie er evenmin aanspraak op maakt de 
volledige en/of ware missiemotivatie geboden te hebben. 
Te veel aspecten zijn óf in het geheel niet óf onvoldoende 
behandeld. Aan de wel geuite veronderstelling, dat de 
Nederlanders over natuurlijke eigenschappen zouden be
schikken die hen bijzonder geschikt voor het missiewerk 
zouden maken, is bijvoorbeeld voorbijgegaan, hoe interes
sant een onderzoek naar de juistheid van deze suggestie 
ook zou zijn.12 Ook de mogelijke invloed van de vroom-
heidsbeleving, o.m. de devotie tot Theresia van Lisieux 
die naast Franciscus Xaverius dé patroonheilige voor de 
missie is, is buiten beschouwing gelaten. Een overschot 
van seculiere priesters aan het einde van de vorige en het 
begin van deze eeuw zou eveneens niet weinig tot het ont
staan van de missiebeweging hebben bijgedragen,1^ maar 
hierop is niet ingegaan. 
Overigens hoeven de in deze studie wél ter sprake ge
brachte motieven ook niet in alle gevallen per se de ware 
geweest te zijn. Per slot van rekening betreft het hier uit
sluitend beweegredenen die in de propaganda zijn ge
bruikt. Er kan bijgevolg een discrepantie hebben be
staan tussen de hier behandelde motieven en de daad
werkelijke drijfveren, zelfs al heeft men zich bij de pro
paganda van het belang van een goede motivatie reken
schap gegeven.14 Als metterdaad door nader onderzoek zou 
worden aangetoond, dat deze - propagandistische - motie
ven toen niet de (enig) juiste zijn geweest, zouden deze 
er niet minder interessant om worden, integendeel zelfs. 
Zolang dit tegendeel echter niet bewezen is, kan men aan 
de hier geboden motivatie een ruimere dan alleen maar 
propagandistische betekenis toekennen. Met welke motie
ven is anders de pinksterstorm in de zeilen van de Neder
landse missiebeweging gestoken, waarvan een - helaas te 
vroeg gestorven - missioloog enkele jaren geleden nog kon 
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getuigen: 'Het is gemakkelijk zeilen als je de wind mee 
hebt. Zo was het in Nederland vele jaren wat de missie 
betreft, dat bijna een toverwoord was geworden met ma
gische aantrekkingskracht'?15 
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NOTEN 

(Verwijzingen naar de betreffende bladzijden telkens onder aan de 
pagina) 

Verantwoording 

1. In haar oorspronkelijke opzet is deze studie een inleiding, die 
ik op verzoek van de Nederlandse Missieraad heb gehouden tij
dens het Missiologisch Beraad van 4 november 1972 in het 
Kontakt der Kontinenten te Soesterberg Op aandrang van het 
bestuur der Pauselijke Missiewerken is die inleiding omgewerkt 
en vooral uitgebreid tot de onderhavige publikatie. 

2 Niet alleen De Tijd maar ook andere (katholieke) dagbladen 
bevatten m de rubriek Familieberichten dergelijke informatie. 
Zelfs de Volkskrant, die nu al weer bijna tien jaar geleden het 
predikaat katholiek uit zijn titulatuur verwijderde, blijkt althans 
op de betreffende pagina's nog steeds volop als een katholiek 
dagblad te 'functioneren'. 

3. Naar Mt. XIX, 29. 
4. Zie o a S Nelli, Christian Misstons Harmondsworth, 19661, 

Alph Mulders, Mtsstegesehiedenis Bussum, 1957. 
5 Vgl Muldeis, a w, ρ 454-455, 

id, Nederland en de misste sinds het herstel der bisschoppelijke 
hiërarchie, in· HM, 32 (1953) p. 193 210; 
V d Eerenbeemt, ρ 27-169 

6. Vijf jaar kerkontwikkeling in Nederland, 1967-1971. Uitgave 
KASKI/De Horstink, 1973, ρ 52-53 
Vgl ook J van Pinxteren, De missionaire roeping van elke 
christen en de missie instituten, in HM, 45 (1966) p. 220 221 

7 С van Dijde, Parochiale Missie Comtté's. Een nieuwe weg naar 
het oude doel m 'het groóte missie uur" 's Hertogenbosch, 1939. 

8 Behalve de in n. 4 vermelde pubhkaties zie ook* 
J Baumgartner, Die Ausweitung der katholischen Missionen von 
Leo XIII bis zum Zweiten Weltkrieg, in Handbuch der Kirchen-
geschichte, Hrsg von H Jedin, Bd VI' Die Kirche in der Ge
genwart, 2 Halbband· Die Kirche zwischen Anpassung und 
Widerstand (18781914) Freiburg-Basel Wien, 1973, ρ 547-597; 
Th Ohm, Wichtige Daten der Missionsgeschichte. Munster, 
1961». 

9 Zie hiervoor ол : 
S. Neill, Christian Missions. Harmondsworth, 1966», 
E. Loffeld С S Sp, Le problème cardinal de la Misstologie et 
des Missions catholiques Rhenen, 1956; 
id , Convergerende tendenzen in de hedendaagse missietheologie. 
HM, 41 (1962) p. 129-154 

10 V d Eerenbeemt, p. 118 169. 
11. J J Dellepoort, De priesterroepingen in Nederland. 's-Graven-

hage, [1955], ρ 123 
12 Begnppelijk kan de missie — enigszins simplificerend — als volgt 

onderscheiden worden in ruime en in enge zin Onder missie in 
ruime zin wordt dan verstaan de zending van elke christen altijd 
en overal de boodschap van Christus door woord en daad te ver
kondigen In enge zin wordt met missie bedoeld: heel de werk-
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zaamheid om het christelijk geloof te verbreiden onder alle vol 
ken en de kerk(en) te vestigen, waar deze nog met of nog onvol
doende is/zijn gevestigd Op haar beurt kan deze missie in enge 
zin, die in grote lijnen overeenkomt met de gangbare opvattingen 
omtrent missie, weer worden onderscheiden in missiewerk (de 
daadwerkelijke missionering) en missieactie (alle activiteiten ter 
bevordering en ondersteuning \an het missiewerk) De missieactie 
tenslotte wordt gewoonlijk nog onderverdeeld in algemene en 
bijzondere ofwel particuliere missieactie De bijzondere missie 
actie beoogt specifieke missiebelangen te behartigen, met name 
van de missionerende orden en congregaties of voor bijzondere 
doeleinden (Medische Missieactie, Missie Verkeersmiddelenactie 
e d ) , terwijl de algemene missieactie ernaar streeft de algemene 
missiebelangen te bevorderen, met name de pauselijke missie
genootschappen Als overkoepelend orgaan heeft de Pnestermis-
siebond tot doel zowel algemene als particuliere missieactie te 
dienen Deze studie zal zich vooral met de algemene missieactie 
bezig houden. 
Schematisch kan het onderscheid als volgt worden weergegeven: 

( ruime zin ( algemeen 
Missie < ( missieactie < 

( enge zin } ' bijzonder 
( missiewerk 

13. Propaganda wordt hier beslist niet gebruikt in een pejoratieve 
betekenis, maar om al die niet aflatende inspanningen tot vor 
ming en verbreiding van missiegedachte en -actie tot uitdruk
king te brengen 

14. L J Rogier en N de Rooy, In vrijheid herboren Katholiek Ne
derland, 1853 1953 's-Gravenhage, 1953, 917 blz , ρ 408 411, 696 
700 Ten onrechte heeft A Mulders zich erover verbaasd, dat 
in dit lijvige gedenkboek met geen woord gerept zou zijn over 
de bloeiende missiebeweging tussen de beide wereldoorlogen, vgl. 
A Mulders, Missiegeschiedenis Bussum 1957, ρ 454 η 16 Toch 
moet men deze missioloog in zoverre gelijk geven, dat aan dit on
derdeel van de geschiedenis van het Nederlands katholicisme (te) 
weinig aandacht is geschonken. 

15. A I J. M van den Eerenbeemt СI С M , De missie-actie in Ne
derland, ± 16001940 Nijmegen, 1945 A Mulders heeft in en
kele van zijn vele publikaties eveneens de geschiedenis van de 
Nederlandse missiebeweging behandeld, maar deze steunen 
hoofdzakelijk op het werk van Van den Eerenbeemt 

16 G А С van Winsen С M , Missto -1900-1970 Fasen van roorm 
katholieke bezinning op een kerngedachte Leiden, 1971; 
id , Motifs de l'assistance missionaire à l'Indonésie (1800-1920), 
in- Nouvelle Revue de science missionnaire, 30 (1974) ρ 52 61 

17 J M G Thurlings De wankele zuil Nederlandse katholieken 
tussen assimilatie en pluralisme. Nijmegen-Amersfoort, 1971. 

18. [J M van Engelen], Missie in: Oosthoeks Encyclopedie, dl 16 
(supplement) Utrecht, 1973», ρ 437. 

Hoofdstuk I· Kroniek van 'het groóte missieuur" 

1. Deze kroniek steunt nagenoeg geheel op bestaande overzichten 
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van de Nederlandse missiegeschiedenis, deels van tijdgenoten, 
deels van historia. Met name het werk van Van den Eeren-
bcemt is van belang, maar ook de pubhkaties van Mulders, Ro
gier e.a. zijn voor het samenstellen van dit chronologisch over
zicht geraadpleegd: 
Ahaus; 
V. d. Eerenbeemt, p. 118-169; 
A. Hermus, Missieactie m Nederland, 19221927, in: HM, 9 (1927 
/28) p. 15-28; 
Missie Haaren, p. 68-103; 
Missie Hoeven, p. 290-312; 
Missieactie in Nederland. Terugblik op de laatste tien jaren, in: 
KM, 52 (1926/27) p. 97-101; 
A Mulders, De geschiedenis van den Priestermissiebond in Ne
derland, in: Priestermissiebond, p. 49-56; 
id., Nederland en de missie sinds het herstel der hiërarchie, in: 
HM, 32 (1953) p. 193-210; 
id., Missiegeschiedents, p. 447-454; 
Rogier-de Rooy, In vrijheid herboren, p. 696-700; 
J. O. Smit, Wat Nederland deed, doet en doen zal, in: Missie
congres Utrecht, p. 290-298; 
G. van Winsen С. M., Veertig jaar 'Verenigde Missionarissen', 
in: HM, 40 (1961) p. 112-117; 
Vgl. ook· S. NeiU, Christian Missions. Harmondsworth, 19662, 
p. 397-509. 

2. Gemakshalve wordt in het vervolg ook over pauselijke missiege
nootschappen gesproken als deze eretitel nog niet officieel aan 
deze organisaties is toegekend (in 1922). Een soortgelijk anachro
nisme wordt pater van Rijckevorsel aangedaan; toen deze name
lijk zijn brochures schreef was hij nog /rjter-jezuiet. In het 
spraakgebruik wordt - weer gemakshalve - alvast op zijn latere 
religieuze status geanticipeerd. 

3 Voor deze periode zijn alleen bedragen in Franse franken be
schikbaar. 

4. Het zou de moeite van een grondige studie waard zijn, de wis
selwerking tussen het Duitse en Nederlandse katholicisme in het 
algemeen te onderzoeken. Met name het georganiseerde katholi
cisme in Nederland schijnt in het eerste kwart van deze eeuw 
door het Duitse katholicisme te zijn beïnvloed, behalve op mis
sieterrein in het bijzonder op sociaal en politiek gebied. Me
nigmaal werd expliciet verklaard: Germania docet. 

5. A G. M Sweens, Clerus en missieactie, in: HM, 11 (1929/30) 
Bijlage, p. 3. 

6. V. d. Eerenbeemt, p. 144 n. 99. 
7. Gerard Brom heeft vanaf het najaar 1916 tot de Nijmeegse Ka

tholiekendag (23 9 1917) een hele reeks artikelen over dit onder
werp verzameld, m η. uit Het Centrum, De Maasbode en De Tijd. 

8. G. Brom, De Missiedag, in: De Tijd, 22.9 1917. 
9. Missiecongres Utrecht, p. 2, 42. 

10. Organisatie der missieactie. 
11. A. Hermus, De Missieactie in Nederland, in: HM, 9 (1927/28) 

p. 17-18. 
12. t.zp.. p. 19. 
13. Priester en missie, p. 165. 
14. De gegevens voor deze statistiek zijn ontleend aan: 

APB, 2 (1918/19) p. 32; 
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De Volksmissionans, 40 (1918/19) p. 72, 114; 
HM, 9 (1927/28) p. 30-31; 12 (1930/31) p. 69; 21 (1940) p. 154-
155. 

15. V. d. Eerenbeemt, p. 164. 
16. APB, 2 (1918/19) p. 32; 

De Volksmissionaris, 40 (1918/19) p. 72, 114. 
17. KM, 45 (1919/20) p. 2. 
18. Deze gegevens zijn ontleend aan diverse bronnen, o.a.: HM, 7 

(1927/28) p. 28, 30-31; 12 (1930/31) p. 69; 21 (1940) p. 155. 
Vgl. ook: V. d. Eerenbeemt, p. 176-181 (Bijlage VI en VII), waar 
men nadere gegevens over de missionerende orden en congrega
ties kan aantreffen. 

19. De gegevens voor deze grafiek zijn ontleend aan o.a.: 
Organisatie der missieactie, p. 4-6; 
HM, 6 (1924/25) Bijlage p. 27; 
KM, 52 (1926/27) p. 101; 
V. d. Eerenbeemt, p. 172-173; 
Katholieke Universiteit Nijmegen, 1923-1973. Een documenten-
boek. Bilthoven, 1974; p. 488. 
Betreffende de Kindsheid zijn uit de jaren 1925/26 tot 1932/33 
de collecte-opbrengsten slechts in Franse franken bekend; wegens 
de vele koersschommelingen van de frank is het ondoenlijk deze 
bedragen om te rekenen in guldens, zodat de betrokken periode 
niet grafisch is weergegeven. 

20. Th. M. P. Bekkers, Ter ernstige overweging, in: HM, 20 (1939) 
p. 238-240. 

21. Overdrachtsrede van de Rector Magnificus der Katholieke Uni
versiteit prof. dr. J. P. E. Drerup, uitgesproken op 21 september 
1931. 
in: Jaarboek der R.K. Universiteit, 1930/31, p. 193. 

22. HM, 9 (1927/28) p. 30; 12 (1930/31) p. 75, 77; 17 (1935/36) p. 
26; 20 (1939) p. 98; Missieactie (Nederlandse), in: Encydopaedie 
van het katholicisme. Bussum, 1955, dl. II, p. 858. 

23. Alph. Mulders, Nederland en de missie, in: HM, 32 (1953) 
p. 200. 

Hoofdstuk 2: Missionarisromantiek: heroïsme en idealisme 

1. APB, 1 (1917/18) p. 94-95. 
2. Katholiekendag Nijmegen, p. 112-114. 

Vgl. ook: HM, 1 (1919/20) Bijlage, p. 27-28; 
Bisschop Hamer. Vught-Utrecht, [1920]; Gedenkboek Interdio
cesane Missieweek, p. 34-40. 

3. Fischer-Hendrickx, p. 104. 
4. APB, 1 (1917/18) p. 46-47. 

H. Welbergen, Het Wereldapostolaat. Bussum, 1918, p. 72-73; 
Vgl. ook: H. J. M. Donders, Afscheid van missionarissen, in: 
HM, 3 (1921/22) Bijlage, p. 22-24; 
W. Hdling O.F.M., De Missie, in: De Gewijde Rede, 7 (1930/31) 
p. 10; 
N. Verhoeven M.S.C., Het offer van den missionaris, in: HM, 
13 (1931/32) p. 241-246. 

5. Van Rijckevorsel, I, p. 9. 
6. Cox, Missie in het onderwijs, p. 216; 

Cyprianus, p. 650. 
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7. G. Brom. Missie, Volk en Kind, in: OEB, 10 (1922) p. 582-583. 
8. HM. 3(1921/22) p . 39. 
9. J . Alberdingk Thijm S. J., In de Pinkstenaal, in: APB, 1 (1917/ 

18) p. 66. 
10. D. Cox SS.CC, Meer Missionarissenl, in: WA, 1 (1919) p . 66-67. 
11. Katholiekendag Nijmegen, p. 51-52; 

Fischer-Hendrickx, p . 92-95. 
Vgl. ook: Huonder-van Rijckevorsel, p. 207-217 (Katholieke Hel-
denjeugd. Toespraak voor jongelingen) ; 
Α. du Laurent O.S.B., Het aanwerven van missionarissen. Eenige 
bemerkingen over de roeping tot het priesterschap, in: HM, 2 
(1920/21) Bijlage, p. 11-14, 22-27, 58-62; 3 (1921/22) Bijlage, p. 
25-28, 44-47, 49-53; 4 (1922/23) Bijlage, p. 1-14, 17-20, 33-36; 5 
(1923/24) Bijlage, p. 26-30. 

12. Vgl. η . 9. 
13. D. Cox SS.CC., Het schoonste Familieoffer, in: WA, 1 (1919) p. 

74. 
Vgl. ook: Katholiekendag Nijmegen, p. 51. 

14. Fischer-Hendrickx, p. 92-93. 
15. Missie-actie en Jeugd, p. 5. 
16. D. Cox SS.CC, Het schoonste Familieoffer, in: WA, 1 (1919) 

p. 74-76. 
Vgl. ook: APB, 1 (1917/18) p. 31-32. 

17. Katholiekendag Nijmegen, p. 120-121. 
18. Vgl. η . 16. 
19. Brom, p. 66. 
20. G. Brom, De Missiedag, in: De Tijd, 22.9.1917. 
21. Een overzicht van het grootste deel der Nederlandse missietijd

schriften e.d. kan binnenkort in het Repertorium van KDC-pe-
riodieken worden aangetroffen. Enkele andere publikaties zijn: 
M. van Nierlinge, De Vrouw en de Missie. Nijmegen, 1917; 
Missiefeest; 
E. v. R.-W., Een Nederlandsck missionaris. Father Felix Wester-
woudt. Tilburg, 1918. 
Met betrekking tot het boek over Father Westerwoudt merkte 
pater Slijpen op: "Wat zal dit eenvoudige boekje veel goed kun
nen stichten in nobele geesten van jongensl Het dringt en 
dwingt tot medeleven, het stuwt omhoog: excelsior, het ontsteekt 
in het hart dat weldadig verwarmende vuur van blijde fierheid 
om het bezit van zulk een broeder in Jesus Christus. . . . Kost
baar boekje wees aan allen aanbevolen' (vgl. APB, 2 (1918/19) 
p. 40). 

22. Een keuze uit de titeb van enkele artikelen in De Katholieke 
Missiën: Wat zal onze jongen worden} in: KM, 42 (1916/17) p. 
321-322; 
De roeping tot het missionarisleven, in: KM, 44 (1918/19) p . 33-
34; 
De loon van het apostolaat, in: KM, 44 (1918/19) p. 113-114; 
Gebrek aan priesters in de katholieke wereldmissie, in: KM, 46 
(1920/21) p. 81-83; 
Zou dat iets voor mij zijn . ..? (Een bede om hulp), in: KM, 48 
(1922/23) p. 139. 
Missieboeken, die in later jaren grote furore maakten, waren o.a.: 
D. C. Visschers, Een Kind van Java. Leesboek voor School en 
Huis. Geïllustreerd door Rob Graafland. 's-Hertogenbosch, 1920; 
Koenraad van Kessel SS.CC., De held van Molokai. Met een voor-
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woord van fr. S. Rombouts. Ginneken, 1923. 
23. Missie en Communie, in: KM, 42 (1916/17) p. 289-290; 

De roeping tot het missieleven, in: KM, 44 (1918/19) p. 33-34; 
Gebrek aan priesters in de katholieke wereldmissie, in: KM, 46 
(1920/21) p. 81-83; 
De Paus over de missieactie, in: KM, 52 (1926/27) p. 138. 

24. Zou dat iets voor mij zijn . . .? (Een bede om hulp), in: KM, 48 
(1922/23) p. 139. 

25. Missiefeest, p. 8-9. 
26. APB, 1 (1917/18) p. 31-32. 

Vgl. ook: L. Zuidgeest O.F.M., Steunt het Missiewerk, in: De Ce-
wijde Rede, 8 (1931/32) p. 177-181. 
Aan deze zienswijze lag natuurlijk het bekende beginsel: Extra 
ecclesiam nulla salus ten grondslag, dat tot de encycliek Mystici 
Corporis Christi (1943) onverkort van kracht was. 

27. Katholiekendag Nijmegen, p. 29-30. 
28. Het loon van het apostolaat, in: KM, 44 (1918/19) p. 113-114. 

Het betreft hier een wel erg letterlijke 'exegese' van Mt. XIX, 
28-29. 
Vgl. ook: Wat zal onze jongen worden?, in: KM, 42 (1916/17) p. 
321-322; 
Huonder - van Rijckevorsel, p. 97-118 (De Priesternood in de 
Missielanden) ; 
De arbeiders zijn weinig in getal, in: KM, 44 (1918/19) p. 65-66; 
De oogst is groot, in: KM, 44 (1919/20) p. 49-50; 
Gebrek aan priesters in de katholieke wereldmissie, in: KM 46 
(1919/20) p. 81-83. 

29. Missiefeest, p. 11. 
30. Het loon van het apostolaat, in: KM, 44 (1918/19) p. 113-114. 
31. Katholiekendag Nijmegen, p. 141. 
32. Jansen, Missieactie, in: APB, 1 (1917/18) p. 36. 
33. Vgl. η. 31. 
34. Charles, De Missie-Roeping. MB nr. 54; 

id., Missiologie. MB nr. 142; 
id.. De Deugden van een Missionaris. MB nr. 143. 

35. Vgl. η. 34 en voorts: 
Charles, Algemeene Inleiding. (Buiten de reeks); 
id.. Het hedendaagsche Pausdom. MB nr. 35. 

36. o.a. V. d. Eerenbeemt, stelling XI. 
37. Freitag-Ahaus, Godsrijk, p. 13-15. 

Vgl. ook: L. Vogel C.S.Sp., Het aankweken en bevorderen van 
Missieroepingen, in: Priester en missie, p. 208-214. 

38. De Gemeenschap, 9 (1933) p. 434-435. 

Hoofdstuk 3: Missieplicht en missieleer 

1. Van Rijckevorsel, I, p. 10. 
2. A. Freitag, Missie en Missieactie, in: De Maasbode, 29.11.1916 

(avondblad). 
3. Jansen, IJver. 
4. Katholiekendag Nijmegen, p. 24 
5. Communicandum van W. van de Ven, bisschop van 's-Hertogen-

bosch, aan de geestelijkheid van zijn diocees. 's-Hertogenbosch, 
12 november 1917. 
Een jaar later nam de pro-synod ale vergadering van het Bis-
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dom Breda een bijna eensluidend besluit. APB, 2 (1918/19) p. 
17-22. 
Vgl. ook: WA, 1 (1919) p. 34-35. 

6. APB, 1 (1917/18) p. 2-4, 58-60. 
7. G. C. van Noort, Dogmatische grond, waarop de plicht der 

priesters tot missieactie steunt, in: HM, 1 (1919/20) Bijlage, p . 
66-68. 

8. Missiecongres Utrecht, p . 42-52. 
9. o.a.: Waarom missie-actie, p. 6; 

Missie-actie priester-actie, in: HM, 1 (1919/20) Bijlage, p . 29-31; 
Priester-zijn = Mtssionans-zijn, in: HM, 1 (1919/20) Bijlage, 
p. 93-95; 
Missie Hoeven, p . 34-36; 
Missie Haaren, p. 29-30; 
Missieleer Hoeven, p. 61-62; 
Priestermissiebond, p . 19-22; 
Priester en missie, p. V, XII, 39-43, 48-49; 
Van Dijck, Missie-Comité's, p. 12; 
Lammertijn, Priester, p. 11-14, 79-93, 102-111; 
M. A. M. Paanakker, Ons missionarisch priesterschap, in: HM, 
22 (1941) p. 197-216. 

10. Van Rijckevorsel, II, p . 46-47; 
Huonder-van Rijckevorsel, p. 22-27; 
Ahaus, p . 61-62; Ahaus, Missiebeginsel, p . 8; 
D. Cox SS.CC, De Priester en de Missie, in: WA, I (I9I9) p. 
34-35. 
Dit standpunt is des te onverdachter, omdat pater van Rijcke
vorsel zelf missionaris was en father Ahaus deel uitmaakte van 
een specifieke missiecongregatie (Mill Hill). Pater Cox behoorde 
eveneens tot een missionerende congregatie. Anders zou men 
achter deze stellingname nog seculiere bemoeizucht kunnen zoe
ken in het kader van de rivaliteit tussen seculiere en regu
liere geestelijkheid, die zich ook op het gebied van de missie
activiteiten deed gelden. 

11. J. Smit, Missieactie en toekomstige priesters, in: APB, 1 (1917/18) 
p. 58 
Vgl. ook: Waarom missie-actie, p. 5. 

12. Nog lang werden de nadelen van deze omgekeerde waardenorde
ning betreurd. Vgl. o.a. KM, 58 (1932/33) p. 221-224. 

13. Fischer-Hendrickx, p . 58-59; 
Ahaus, p . 61-62; 
Missiecongres Utrecht, p . 292-293; 
Tarcisius, p . 5. 
G. Voskuilen, God wil het!, 's-Hertogenbosch, 1923; 1925' GGG-
brochure nr. 44. 

14. Fischer-Hendrickx, p . 58-64. 
Vgl. ook: J. Smit, Missieactie en toekomstige priesters, in: APB, 
1 (1917/18) p. 58-60; 
Van Winsen, p . 10. 

15. J- Alberdingk Thijm S. J., In de Pinksterzaal, in: APB, (1 (1917/ 
18) p. 65-67. 

16. Ahaus, p . 69, 89. 
17. Katholiekendag Nijmegen, p. 115-117, o.a.: 'Hebt gij het Geloof 

en wilt gij logisch, consequent zijn, dan zult ge missiegeest heb
ben, missiebezïeling, expansiegeest van de waarheid Gods en van 
de liefde Gods. Hebt gij deze missiebezieling niet, dan staat Uw 
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geloof sul evenals een afgelopen uurwerk met wijzers, ja, maar 
die stilstaan'. 

18. Tarcisius O F.M. Cap, Misstestudie, in. HM, 1 (1919/20) Bijlage, 
p . 95 105. 

19. T . Ebbmkhuysen, Fundamentum, in: HM, 1 (1919/20) p. 14-16. 
20. Elke Katholiek ztj тшшріетаат, in. Franciscaansch Leven, 3 

(1920) p . 167 168 
Vgl ook. J Smit, Missieactie en toekomstige priesters, in: APB, 
1 (1917/18) p . 58, 
A. Hermus, Dringend verwek aan de geestelijkheid m Neder
land, m. HM, 2 (1920/21) Bijlage, p . 47 48. 

21. J Schmutzer, Bezieling en Arbeid, in. Missiecongres Utrecht, 
p. 194, 203, 207 208 

22. J Smit, Mtssieactte en toekomstige priesters, m· APB, 1 (1917/18) 
p. 58. 

23 A. Freitag, Missie en Missieactie in Nederland, in. De Maas
bode, 1 12 1916 (avondblad) 

24 Fischer-Hendnckx, p. 152 157. 
25. A. Freitag, Missie en Missieactie in Nederland, in: De Maas

bode, 1 12 1916 (avondblad). 
Vgl ook: Jansen, IJver, ρ 183, 
J Gitsels, Een zwaar vraagstuk, in APB, 1 (1917/18) ρ 93-94, 
Waarom missie actie, p. 6-9, 
A. Hermus, De Priester Missiebond, in: HM, 1 (1919/20) ρ 
10-11, 13, 
Tarosius, p . 5. 

26. Van Rijckevorsel, II, p . 5 7 
Vgl. ook· Van Rijckevorsel, I 

27. APB, 1 (1917/18) p. 24. 
28. Voor een uitvoerige uiteenzetting over de betekenis van de pro

testantse zending en het ontwakend nationalisme voor het ont
staan van het missiebesef zie hierna de hoofdstukken 5 en 6. 

29. Strekking en inhoud van de talrijke uitspraken over de gunstige 
tijdsomstandigheden zijn in grote lijnen steeds dezelfde. Er zijn 
slechts variaties in omvang en frequentie. 
o a Fischer Hendrickx, p . 135-139, 
Katholiekendag, Nijmegen, ρ 117; 
Smit, Missieactie. p . 173 175, 
Missiefeest, p. 14-15; 
APB, 1 (1917/18) ρ 24, 58; 
Ahaus, ρ 78-79, 
D Cox SS CC, Wie zal heerscheni in: WA, 1 (1919) p. 58 59, 
KM, 45 (1919/20) p. 17 19 Gebed en Missten, 49 50 De oogst is 
groot, 
KM, 46 (1920/21) ρ 81 83 Gebrek aan priesters tn de katho 
heke wereldmissie; 
Missiecongres Utrecht, p. 4. 

30 Katholiekendag Nijmegen, ρ 22, 49 
31 Smit, Missieactie, ρ 181. 
32 Katholiekendag Nijmegen, ρ 118 
33 Smit, Missieactie, ρ 175, 181 

Vgl. ook: id, Missieactie en toekomstige priesters, in APB, 1 
(1917/18) ρ 58, 
id, Wat de missten leden in den oorlogstijd, in HM, 1 (1919/20) 
ρ 18 30; 
id, Een aanslag op de vrijheid der Η Kerk, in: HM, 1 (1919/20) 
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p. 85-98; 
Α. Freitag, Missie en Missieactie, in: De Maasbode, 29.11.1916 
(avondblad) ; 
Brom, p. 56; 
Herderlijk schrijven van mgr. H. van de Wetering, in: Annalen 
van het Genootschap tot Voortplanting des Geloofs, 90 (1918) 
p. 162; 
KM, 44 (1918/19) p. 140-141 (Verhouding van het getal missio
narissen voor en na den oorlog) ; p . 154-157; 
APB, 2 (1918/19) p. 25; 
Missiecongres Utrecht, p. 293. 

34. Ahaus, p. 74-75, 78-79. 
35. Missie-actie en Jeugd, p. 3; 

Tarcisius O.F.M. Cap, Missiestudie, in: HM, 1 (1919/20) Bijlage, 
p. 95; 
J. Mulders S. J., Pinkstertijd, in: HM, 2 (1920/21) p. 5-7. 

36. Mulders, Kerk en missie, p. 20. 
37. H. Dubois S. J., Het Uur der Missiën, in: KM, 56 (1930/31) 

p. 3-5, 24-25. 
Vgl. ook: V. Gadient O.F.M. Cap., De ziel van de missie, in: 
HM, 14 (1932/33) p. 214; 
Missie en school, p. 13-14, 16. 

38. Fischer-Hendrickx. 
Vgl. o.a. ook: Missiefeest, p. 17-18; 
HM, 1 (1919/20) p. 48. 

39. Van Ginneken, p. 464-465. 
Vgl. ook: Van Winsen, p. 10. 

40. Tarcisius O.F.M. Cap., Missiestudie, in: HM, 1 (1919/20) Bijlage, 
p. 96. 

41. Missiefeest, p. 14. 
42. Fischer-Hendrickx, p. 94. 
43. Katholiekendag Nijmegen, p. 115. 
44. t.z.p., p. 71, 125. 
45. Missiecongres Utrecht, p. 210. 

Het valt op, dat eenzelfde 'agressief' taalgebruik omstreeks de 
tweede wereldoorlog weer opduikt: 
o.a. Priester en missie, p. 165; 
Van Dijck, Petrus' Liefdewerk, p . 3; 
Lammertijn, Priester, p. 242-243. 

46. Aan het einde van het Heilig Jaar 1925 stelde Pius XI door de 
encycliek (¿uas primas (11.12.1925) het Christus-Koningfeest in, 
jaarlijks te vieren op de laatste zondag van oktober. Bij decreet 
van de H. Congregatie van de Riten d.d. 14 april 1926 werd de 
Missiezondag ingesteld, jaarlijks te vieren op de voorlaatste zon
dag van oktober. 

47. Lammertijn, Priester, p. 175. 
48. Missiecongres Utrecht, p. 210. 
49. Mulders, Kerk en missie, p. 8. 
50. Christus en de Missie, in: KM, 61 (1935/36) ρ. 33·-34· (Het 

Christelijk Huisgezin). 
Vgl. ook: J. Peters, Hart van Jezus, Bron aller hoop voor allen, 
in: KM, 58 (1932/33) p. 141-144; id., Afwending van het gevaar 
van het Lmcisme in de Missies, tj..p., p . 161-164; 
V. Gadient O.F.M. Cap., De ziel van de missie, in: HM, 14 
(1932/33) p. 212. 

51. Katholiekendag Nijmegen, p. 52, 55, 63, 72, 125-126. 
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Vgl. ook: Missiefeest, p. 10-12; 
Missiecongres Utrecht, p. 195. 

52. Missie en school, p. 9-10. 
Vgl. ook: Ahaus, Missiebeginsel, p. 10-13; 
Lammertijn, Priester, p. 175-183. 

53. Fischer-Hendrickx, p. 47-51. 
Vgl. ook: Smit, Missieactie, p. 175; 
A. Feyen M.S.C., Hij moet groeien, ia: HM, 3 (1921/22) p. 6-12; 
Missiecongres Utrecht, p. 196, 200-201; 
A. Bastiaensen СМ., Mystiek Lichaam en Missieplicht, in: 
HM, 36 (1957) p. 75-81. 

54. V. Gadient O.F.M. Cap., De ziel van de missie, in: HM, 14 
(1932/33) p. 211-212. 
Vgl. ook: Xaverius, Het Mystieke Lichaam van Christus en onze 
missieplicht, in: HM, 18 (1936/37) p. 19-30; 
Missieleer Hoeven, p. 14; 
F. Feron, Het verlossingswerk en de missiën, in: HM, 16 (1934/ 
35) p. 9-13. 

55. Xaverius, Het Mystieke Lichaam van Christus en onze missie
plicht, in: HM, 18 (1936/37) p. 19-30 (in een enigszins gewijzig
de vorm ook verschenen in: Priester en missie, p. 3-28). 
Vgl. ook: P. Matthijsen, Katholieke Actie en Missie-actie, in: 
HM, 18 (1936/37) p. 137-140; 
Freitag-Ahaus, Godsrijk, p. 30-33; 
Lammertijn, Priester, p. 188-190; 
Van Winsen, p. 11-12. 

56. Van Rijckevorsel, I, p. 10. 
57. Fischer-Hendrickx, p. 58-60. 104-105. 

Vgl. ook: Waarom missie-actie, p. 4-6; 
W. Heiling O.F.M., De Missie, in: De Gewijde Rede, 7 (1930/ 
31) p. 10. 

58. o.a. Katholiekendag Nijmegen, p. 112; 
Tardsius O.F.M. Cap., Missiestudie, in: HM, 1 (1919/20) Bijlage, 
p. 97. 

59. Katholiekendag Nijmegen, p. 115, 119-120. 
Vgl. ook: Missiefeest, p. 12. 

60. A. Feyen M.S.C., Hij moet groeien. Een hechte grondslag WOT 
missieijver en missiearbeid, in: HM, 3 (1921/22) p . 5-6. 
Vgl. ook: H. Raymakers C.I.C.M., De missionarissen in het veld 
en de Priester-Missiebond, in: HM, 8 (1926/27) p. 94. 

61. Missie en school, p. 8, 10, 16-18. 
Vgl. ook: Katholieke Actie en Missie-Actie, in: KMT, 22 (1939) 
p. 359-360 (n.a.v. een inleiding van H. Ahaus) ; 
С. Tesser O.F.M., Missie, in: De Gewijde Rede, 15 (1938/39) p. 
63-67; 
Van Dijck, Petrus' Liefdewerk, p . 2, 4; 
Van de Pol, p. 3-8; 
Loffeld, p. 26-27. 
Het zou een anachronisme zijn in het hier gesignaleerde spraak
gebruik zonder meer een voorafbeelding te zien van de sinds 
het tweede Vaticaans Concilie gangbaar geworden opvatting: 
Kerk = Missie. Van de andere kant zou het een studie waard 
zijn om te onderzoeken of hier al dan niet doorlopende lijnen 
te vinden zijn. 

62. Charles, Waarom de Missies} MB nr. 36; 
Missieleer Hoeven, p. 13; 
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Freitag-Ahaus, Godsrijk, p. 14-15; 
Van Winsen, p. 6-7. 

63. Missie Hoeven; Missieleer Hoeven; 
Missie Haaren, Priester en Missie. 
Vgl. ook: Van Winsen, ρ 6. 
Om de missiekennis onder de studenten van de groot seminaries 
te bevorderen belegde de Missie Intcr-Seminanale (M IS.), die 
in 1935 was opgericht, ook een tweetal missiecongressen (1936, 
1938) voor zijn leden. 
Vgl. o a.. F. van Haaren, Het Inter Semmanaal Missie Congres 
te Nijmegen, in. HM, 18 (1936/37) p. 48-52. 

64. Mgr. prof. dr. Alph. Mulders had een met geringe invloed op 
het eerste en ook meest verspreide seminariehandboek over de 
missie, nl dat van Hoeven Als hoogleraar te Nijmegen publi
ceerde hij in 1937: 
Inleiding tot de Missiewetenschap 's Hertogenboech, 1937. 
Dr Ant Freitag, behorende tot de Duitse tak van de missionaris
sen van Steyl, heeft behalve in zijn geboorteland ook m Neder
land aanzienlijke invloed uitgeoefend op de missiewetenschap. 
In 1926 verscheen van zijn hand Katholische Misstonskunde im 
Grundriss. 
Samen met dr. H. Ahaus publiceerde hij in 1940: Het Godsrijk. 
Na de tweede wereldoorlog gaf hij in samenwerking met de 
theologanten van het groot seminarie Roermond het tweedelige 
werk uit: Emigranten voor God. 
Ook een aantal in Vlaanderen verschenen publikaties heeft een 
niet onaanzienlijke bijdrage geleverd tot het ontstaan van de 
missietheorie in Nederland Op de vernieuwende invloed, die 
van de Mtssiologische Bijdragen van de Jezuïet Pierre Charles 
is uitgegaan, werd reeds gewezen De Redemptorist L. Lammer-
tijn is vooral door zijn populariserende publikaties van beteke
nis geweest, o a De Priester en de missieactie Brasschaat -
Hulst, 1941. 

65. Missie Hoeven, p. 50-61; 
Missieleer Hoeven, p. 113-121; 
Vgl Van Winsen, p. 12-16 

66. Charles, Waarom de Missies} Het probleem. De oplossing. Be
sluit. MB nr. 36-38, 
id., Volemdiging van het Missiewerk. MB nr. 145. 
Vgl. Van Winsen, p. 17-19. 

67. o a. Van der Sterren, p. 7 8, 
Mulders, Kerk en missie, ρ 9-10; 
Missieleer Hoeven, p. 114. 

68. Impliciet werd dit onderwerp behandeld bij les negentien: 'Ken-
teekenen der ware Kerk' Bij het antwoord op vraag 150 ("Welke 
Kerk heeft de vier kenteekenen der ware Kerk?") diende ook de 
missie behandeld te worden; zulks blijkt tenminste uit P. Pot
ters, Verklaring van den katechismus der Nederlandsche Bis
dommen 's-Hertogenbosch 1920 (2e vermeerderde druk), dl. 3, 
ρ 114, 's-Hertogenbosch, 1929 (3e herziene en bijgewerkte druk 
door Alph. Mulders), dl. 3, p. 143-144. Het is overigens opmer
kelijk, dat in de tweede druk de missie wordt behandeld bij het 
Tiewijs, dat de Katholieke Kerk heilig is', en in de derde druk 
bij het 'bewijs, dat de Katholieke Kerk apostolisch is', terwijl 
juist het antwoord op het 'bewijs, dat de Katholieke Kerk waar
lijk katholiek of algemeen is', het meest hiervoor in aanmer-
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king lijkt te komen: 'De Katholieke Kerk is waarlijk katholiek 
of algemeen; want zij bestaat van den tijd van Christus af en 
breidt zich uit onder alle volken'. Ofschoon het bewijs van de 
apoetolidteit op zich natuurlijk het meest aangewezen onderdeel 
zou zijn, rechtvaardigt het antwoord op de desbetreffende vraag 
deze veronderstelling toch niet: D e Katholieke Kerk is aposto
lisch; want zij is door de Apostelen gevestigd, belijdt de leer der 
Apostelen en wordt door de wettige opvolgers der Apostelen be
stuurd'. 
Pas in de katechismus van 1948 komt de missie afzonderlijk voor. 

69. 'n Katholiek en de Missie, in: Verbum, 8 (1937/38) p. 80. 
70. Missie en school, p. 7-8. 
71. Van Dijck, Missie-Comité's p. 9-10. 
72. Vgl. η. 70. 
73. Vgl. η. 71. 

Vgl. ook: Van Dijck, Petrus' Liefdewerk, p. 2-5; 
Van de Pol, p. 3-8. 

74. Dat de missiewetenschap in Nederland niet alleen erg laat, 
maar tevens naar buitenlands model beoefend ging worden, 
althans op bredere schaal, blijkt nog eens uit het feit, dat pas 
aan het eind van de jaren dertig het instituut van de missio-
logische weken ook in Nederland van de grond kwam. Nadat 
ter 'voortzetting en uitbreiding' van de Missiologische Week 
van Leuven, die daar al vanaf 1923 werd gehouden, in 1937 dit 
evenement in Nijmegen had plaatsgevonden, werd eerst in 1939 
een helemaal zelfstandige Nederlandse Missiologische Week te 
Nijmegen gehouden. 

Vgl. Gregorius O.F.M. Cap.. De Missiologische Week van Nij
megen, in: HM, 19 (1937/38) p. 36-37; id., Terugblik op de 
Missiologische Week van Nijmegen, t.z.p., p. 100; 
HM, 20 (1939) p. 140. 

75. E. Loffeld C.S.Sp., De controverse over den missieplicht, in: 
HM, 23 (1942) p. 11-17, 29-36. 

76. Loffeld. Vgl. ook: Van Dijck, Petrus' Liefdewerk, p. 13. 
77. "Waartoe, vragen Wij, zijn de heilige missies anders dan om in 

die uitgestrekte gewesten de Kerk van Christus in te voeren en 
te vestigeni' 

Hoofdstuk 4: ROOMS-KATHOLIEKE aanmoediging 

1. V.d. Eerenbeemt, p. 96-99. 
Vgl. ook: Br. Christofoor, Vit het epos der 3000 Nederlandse 
Zouaven. Nijmegen, 1947; p. 275-276. 

2. J. W. J. Geerts M.S.C., Missie-steun en Koloniën, in: De Tijd, 
21.9.1917. 
Vgl. ook: APB, 1 (1917/18) p. 16. 

3. T. Ebbinkhuysen, Fundamentum, in: HM, 1 (1919/20) p. 15-16. 
Vgl. ook: Constantinus, p. 157. 

4. Brom, p. 45. 
5. Onderrichting, in: APB, 1 (1917/18) p. 4-6, 15-16. 

Vgl. ook: Missiecongres Utrecht, p. 303. 
6. Vgl. η. 68 bij hoofdstuk 3. 
7. Katholiekendag Nijmegen, p. 64-65. 

Vgl. ook: Charles, Missiologische Week. MB nr. 104. 
8. Katholiekendag Nijmegen, p. 113-115. 
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9. t.z.p., p . 111. 
10. Ahaus, p. 70-71. 
11. H. Raymakers C.I.C.M., De Vrouw en de Missie, in: HM, 7 

(1925/26) p. 19-20. 
12. Constantinus, p. 154-155. 
13. Loffeld, p . 26-27. 

Vgl. ook: Katholieke Actie en Missie-Actie, in: KMT, 22 (1939) 
p. 359-360. 

14. Fischer-Hendrickx, p . 60-61, 65-78. 
Vgl. ook: Van Rijckevorsel, I, p . 48; 
Smit, Missieactie, p . 173-175; 
Katholiekendag Nijmegen, p. 27-29; 
ΑΡΒ, 1 (1917/18) p. 15-16. 

15. С. R. Vullings M.S.C., Rome en de Missten, in: HM, 1 (1919/20) 
p. 185. 
Vgl. ook: Η. Raymakers C.I.C.M., De misssionarissen in het 
veld en de Priester-Missiebond, in: HM, 8 (1926/27) p. 94. 

16. Fischer-Hendrickx, p . 79-84. 
Vgl. ook: D. Cox SS.CC., De Pausen en de Missie, in: WA, 1 
(I9I9) p. 18-20. 

17. С R. Vullings M.S.C., Rome en de Missten, in: HM, 1 (1919/ 
20) p. 185. 

18. Missie Haaren, p. 24-26. 
Vgl. ook: Missie Hoeven, p. 29; 
Charles, De H. Stoel en de Missies. MB nr. 120; 
Constantinus, p. 156; 
Lammertijn, Priester, p . 200-201; 
Van Winsen, Motifs, p . 56. 

19. Vgl. η . 17. 
Vgl. ook: D. Cox SS.CC, De Pausen en de Misste, in: WA, 1 
(1919) p. 18-20; 
Missiecongres Utrecht, p. 5-7, 50-51, 296-297. 

20. Lammertijn, Priester, p. 268-276, 299. 
21. Van Dijck, Petrus' Liefdewerk, р . 3. 

Vgl. ook: Charles, De Propaganda. MB nr. 97; 
id., Missiologische Week. MB nr. 104; 
Priester en missie, p. 165-172. 

22. J. Peters, Meer missieliefde onder de katholieken, in: KM, 58 
(1932/33) p. 221-222. 
Vgl. ook: Een Pauselijk schrijven, in: WA, 1 (1919) p. 86-87; 
Encycliek van Z.H. Benedictus XV over de Missies, in: HM, 1 
(1919/20) p. 164-176; 
Missiecongres Utrecht, p. 43; 
J. Smit, Benedictus XV - Pius XT, in: HM, 3 (1921/22) p. 195-
196; 
Missie Hoeven, p. 19-22; 
T h . M. P. Bekkers, Pius' Missie-Encycliek, in: HM, 7 (1925/26) 
p. 197 (198-220); 
Charles, Missiologische Week. MB nr. 104; 
V. Gadient O.F.M. Cap., De ziel van de missie, in: HM, 14 (1932/ 
33) p. 212. 

23. Lammertijn, Priester, p . 169-174, 192-194, 244-245. 
Vgl. ook: Missie Haaren, p. 23-31; 
Missie en school, p . 8-9, 11; 
Loffeld. 
Vgl. Van Winsen, p. 20-21; sehr, wekt de indruk, ook al waar-
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schuwt bij zelf hiertegen, de betekenis van de beide encyclieken 
voor de ontwikkeling van een katholieke missiologie danig te 
onderschatten. Vanzellsprekend zijn dit 'tijdgebonden' documen
ten, maar ik ben het niet met sehr, eens, dat zij 'in het bijzon
der . . . zijn bedoeld als een handleiding voor het praktische 
werk' en dat zij daarom 'slechts zijdelings . . . een leerstellige 
funktie' vervuld zouden hebben. 

24. Van Dijck, Petrus' Liefdewerk, p. 14-15. 
25. t.z.p., p. 12-16. 

Vgl. ook: Een Pauselijk schriften, in: WA, 1 (1919) p. 86-87; 
Th. M. P. Bekkers, Pius' Missie-Encycliek, in: HM, 7 (1925/26) 
p. 197; 
Van der Sterren, p. 30-31; 
Charles, Het hedendaagsche Pausdom. MB nr. 35; 
id., Missiologische Week. MB nr. 104. 

26. A. Freitag S.V.D., Pius XI, de groóte Missie-Paus, in: KM, 64 
, , -, (1938/39) p. 183-186. 
' •'. Vgl. ook: Onze Missie-Paus, p. 65-68; 

A. Freitag S.V.D., Pius XI, de Missie-Paus, in HM, 12 (1930/31) 
p. 200-211; 
Η. Dubois S.J., Het Uur der Missten, in: KM, 56 (1930/31) p. 
60; 
Ahaus, Missiebeginsel, p . 9-15; 
Gregorius O.F.M. Сар., Ріш XI en de Missie, in: KMT, 22 
(1939) p. 66-73; 
Alph. Mulders, Documenten betreffende het wereldapostolaat 
uit het pontificaat van Pius XI, in: HM 20 (1939) p. 89-96. 
Zie ook: J. Schmidlin, Papstgeschichte der neuesten Zeit. 4. Band. 
Papsttum und Päpste im XX. Jahrhundert. Pius XI. (1922-1939). 
München, 1939; p. 188. 

27. Alph. Mulders, Paus Pius XI en het Missiewerk, in: HM, 20 
(1939) p. 66-79. 

28. Andere erenamen, waarmee het pontificaat van Pius XI (1922-
1939) is getooid, zijn o.a.: Paus van de Concordaten, Paus van 
de Encyclieken, Paus van de Heiligverklaringen, Paus van de 
Hereniging, Paus van de Katholieke Actie, Paus van de Verzoe
ning, Paus van de Vrede. 
Vgl.: HM, 20 (1939) p. 66. 

29. Vgl. o.a.: С. R. Vullings M.S.C., Gebiedsomvang en machtsbe· 
voegdheid van de H. Congregatie der Propaganda. Vóór de Cu-
rtehervorming van Pius X, in: HM, 2 (1920/21) p. 155-160; 
T. Brandsma O. Carm., Bij het eeuwfeest der 'Propagandtf, in: 
HM, 2 (1920/21) p. 197-211; 
С J. Zwijsen, Bij het 300-jarig jubilé der heiligverklaring van 
den H. Franciscas Xaverius, in: HM, 3 (1921/22) p. 212-216; 
A. Hermus, Bij het eerste eeuwfeest van het Genootschap tot 
Voortplanting des Geloofs, in: HM, 3 (1921/22) p. 217-227; 
J. van Poppel, Bij de herdenking van het vijftigjarig bestaan van 
het St. Petrus' Liefdewerk (1889-1939), in: HM, 20 (1939) p. 164-
174; 
C. van Dijck, Hiërarchische missie-zorg. Congregatie der Propa
ganda Fide, Priestermissiebond en Priesters. (Bij het overlijden 
van Mgr. Hermus, 10 juli 1941, den vader der hiërarchische 
missie-actie in Nederland), in: HM, 22 (1941) p. 164-170; 
J. Jansen, Bij het eeuwfeest der H. Kindsheid, in: HM, 24 (1943) 
p. 1-9. 
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30. Vgl. о a . I h . M. P. Bekkers, De Vaticaansche Missietentoonstel-
/mg, in: HM, 7 (1925/26) p. 41-45; 
Inleiding van de encycliek Rerum Ecclesiae (HM, 7 (1925/26) p. 
199-201). 

31. Zie behalve de voorgaande voetnoten vooral ook: J. Schmidlin, 
Papstgeschichte der neuesten Zeit. 4. Band. Papsttum und Papste 
im XX. Jahrhundert. Ptus XI. (1922-1939). München, 1939; 5. 
Abschnitt: Pius XI. und die Weitmission der katholischen Kir
che (p. 188-209). 
Aan de spanningen, die hel doortastende beleid van deze ener
gieke paus natuurlijk ook met zich bracht (Verhouding Propa
ganda Pauselijke missiegenootschappcn, continuering van de Va
ticaanse Missietentoonstelling, wijding van missiebisschoppen 
enz ) , wordt hier voorbijgegaan. Voor ons onderwerp is het echter 
wel van belang nog op te merken, dat de grote daadkracht van 
deze paus bij 'doe-katholieken' als Nederlanders nu eenmaal 
zijn (waren), over het algemeen warme sympathie ontmoette; 
een sympathie overigens, die wederzijds was. 

32. Ons Tijdschrift. Het Missiewerk, in: HM, 1 (1919/20) p . 4. 
33. С van Dijck, Ariens en de missie, in: HM, 20 (1939) p. 17-26, 

127-133. 
34. Alph. Mulders, Nederland en de missten tijdens het pontificaat 

van Ptus XI, in: HM, 20 (1939) p. 97. 
35. A. Hermus, De Missie-actie in Nederland, 1922-1927 in: HM, 9 

(1927/28) p. 28. 
36. Van Dijck, Missie-Comtté's, p. 9-10. 

Vgl. ook: id.. Petrus' Liefdewerk, p. 2-4. 
37 Zie o a · С J Zwijsen, Plus XI en Kardinaal van Rossum, in: 

HM, 11 (1929/30) p. 74-78; 
J. M. Drehmanns C.ss.R., Kardinaal van Rossum Prefect der 
Propaganda, in: HM, 14 (1932/33) p. 140-161; 
id., Kardinaal van Rossum en de missieorganisatie, in: HM, 
16 (1934/35) p. 204-210; 
i d , Kardinaal van Rossum. Korte Levensschets, Roermond-Maas
eik, [1935]. p. 74-99. 
N В Pater Drehmanns is jarenlang persoonlijk secretaris van zijn 
ordesgenoot kard. van Rossum geweest tot aan diens dood in 
1932. 
J. O. Smit, Wilhelmus Mannus Kardinaal van Rossum. Roer
mond 1955, p. 25. 

38. J. M. Drehmanns C.ss.R., Kardinaal van Rossum Prefect der 
Propaganda, m: HM, 14 (1932/33) p. 143. 

39. Van Dijck, Petrus' Liefdewerk, p. 11, 13. 
Vgl. ook: Lammertijn, Priester, p. 300. 
J. O. Smit, Wilhelmus Mannus Kardinaal van Rossum, Roer
mond 1955, p. 25-28. 

40. M. Mulders CssR., Bij het eeuwfeest van de geboorte van Wil
helmus Marinus Kardinaal van Rossum, in: HM, 33 (1954) p . 
129-140. 

41. Onze Missie-Paus, p. 67. 
42. Voor de Nederlandse katholieken tussen de wereldoorlogen was 

kardinaal van Rossum 'onze' kardinaal, de eerste Nederlandse 
'prins der Kerk' sinds vier eeuwen. Kardinaal de Jong, de tweede 
Nederlandse kardinaal van deze eeuw, leefde - met name bij 
ouderen - jarenlang voort als 'de' kardinaal, zulks ook tot on
derscheid van zijn opvolger, die gewoon Tcardinaal AUrink' heet-
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te. Eerst in de laatste jaren heeft kardinaal Alfrink. deze 'func
tie' meer en meer overgenomen en heet nu ook 'de' kardinaal. Van 
de vierde Nederlandse kardinaal (dr. J. Willebrands, voorzitter 
van het Secretariaat voor de bevordering van de eenheid der 
christenen te Rome) weet 'men' nauwelijks dat hij kardinaal is. 
Deze epitheta ornantia bedoelen inderdaad alleen maar te ver
sieren; men zoeke er dus niets kardinaals achter. 

43. o.a. Katholiekendag Nijmegen, p. 123-124; 
Twee brieven van Zijne Emin. Kard. van Rossum, in: APB, 1 
(1917/18) p. 78-80; 
Zifiie Eminentie Kardinaal van Rossum. Nieuw-benoemd Pre
fect van de Propaganda, in: KM, 43 (1917/18) p. 81; 
Schrijven van Zijne Emin. Kardinaal van Rossum aan de Redac
tie van 'Het Missiewerk', in: HM, 3 (1921/22) p. 193-194; 
Missiecongres Utrecht, p. 304; 
K.M, 48 (1922/23) p. 139; 58 (1932/33) p. 222; 
Een missiefeest in Den Bosch op 31 Juli 1924, in: HM, 6 (1924/ 
25) p. 43; 
Huldigingsrede door prof. P. van Grinsven gehouden op de 
plechtige vergadering der Ned. Missieactie te 's-Hertogenbosch, 
in: HM, 6 (1924/25) Bijlage p. 17-26; 
Het gouden Priesterjaar van Zijne Emin. W. Kardinaal van Ros
sum, in: HM, 10 (1928/29) p. 150-151; 
Gedenkboek Interdiocesane Missieweek, p. 6-8; 
С J. Zwijsen, Pius XI en Kardinaal van Rossum, in. HM, 11 
(1929/30) p. 74-78; 
A. Hermus, Zijne Emin. Kardinaal van Rossum, de man der Voor
zienigheid der Katholieke Missiën, in: OM, 12 (1929) p. 278-283; 
Missieleer Hoeven, p. 7; 
Alph. Mulders, Bij de onthulling van het monument van Kar
dinaal W. M. van Rossum, in: HM, 20 (1939) p. 113-116; 
Lammertijn, Priester, p. 300. 

44. In Memoriam Zijne Emin. Willem Marinus Kardinaal van Ros
sum, in: KM, 57 (1931/32) p. 238-239. 

Hoofdstuk 5: Heilige naijver 

1. De Maasbode, 45.1919. 
Overigens was het strikt 'gescheiden' gebruik van de woorden 
missie en zending rond 1915 nog niet volstrekt algemeen, want 
uitgerekend pater van Rijckevorsel hanteert in zijn beide bro
chures 'katholieke en protestantsche missiën' nog enigszins door 
elkaar: 'missie' wordt zowel in ruime zin - d.w.z. voor katholie
ken én protestanten - als in enge zin (voor katholieken alleen) 
gebruikt; 'zending' is gereserveerd voor protestanten. Het zou 
interessant zijn na te gaan, in hoeverre het taalgebruik zich door 
'de loop der gebeurtenissen' heeft ontwikkeld. 

2. P. Tissot C.ss.R., Protestantsche Concurrentie, in: HM, 2 (1920/ 
21) p. 218-220. 

3. A. Feyen M.S.C., Hij moet groeien. Een hechte grondslag voor 
missieijver en missiearbeid, in: HM, 3 (1921/22) p. 5. 

4. Geciteerd uit Stemmen des Tijds door KM, 43 (1917/18) p. 163. 
5. Jansen, IJver, p. 182-186. 

Vgl. ook: Fischer-Hendrickx, p. 51-55; 
De katholieke Missies in onze Kolonies, in: De Volksmissionaris, 
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35 (1913/14) p. 304. 
6 Van Rijckevorsel, I, p. 21-44, II, p. 60, 63. 
7. Brom, ρ 49, 51. 
8 Smit, Missieactie, p. 181 
9. V Bouma SS CC, Мине en zending, in· WA, 1 (1919) p. 3. 

10 Waarom missie actie, p. 7. 
11. C. J Zwijsen, Van den zendmgs arbeid der protestanten, in: HM, 

1 (1919/20) ρ 301-303. 
12. Vgl η. 9 
13. Katholiekendag Nijmegen, ρ 117. 

Vgl ook· A Freitag, Missie en Missieactte, in: De Maasbode, 
2911 1916 (avondblad); 
Huonder van Rijckevorsel, ρ 35 63 (De groei der katholieke 
kerk met dien der protestantsche sekten vergeleken) ; 
Α ν d Deyssel H H M , Het Missievraagstuk »η Nederlandsch-
Oost-Indie, in- De Tijd, 28 4 1917, 
Brom, ρ 43 51, 
ΑΡΒ, 1 (1917/18) ρ 6-7, 58, 
Herderlijk schrijven van mgr H. van de Wetering, in· Annalen 
van het Genootschap tot Voortplanting des Geloofs, 90 (1918) 
ρ 162, 
Missiefeest, ρ 14; 
Η Welbergen, Het Wereldapostolaat. Bussum, 1918, ρ 87-95; 
Ahaus, ρ 65 66, 73, 80-81; 
Ahaus, Missiebeginsel, ρ 5 6, 
Eerste Bredasche Pnestercongres voor missieactie, in: HM, 1 
(1919/20) ρ 48; 
Tarcisius, p. 5, 
KM, 44 (1918/19) ρ 65 66, 49 (1923/24) ρ 81; 
D Cox SS CC, Wereld-Apostolaat, in WA, 1 (1919) ρ 2-3; 
id , Wie zal heerschenì t ζ ρ , ρ 58-59 

14. Waarom missie actie, ρ 7-8. 
15 NKS, 19 (1919) ρ 123 

Vgl ook· Katholiekendag Nijmegen, ρ 124 
16. V Bouma SS CC, Missie en zending, in· WA, 1 (1919) p. 3-5. 
17. Vgl η 16, ρ 14-16. 
18 Ρ Tissot C s s R , Protestantsche Concurrentie, in HM, 2 (1920/ 

21) ρ 218 
19. Missteactie en missiekennis, in· HM, 4 (1922/23) ρ 220 

Vgl ook: Tarcisius O F M Cap, Missiestudie, in· HM, 1 (1919/ 
20) Bijlage, ρ 97; 
Jucundus O F M Cap, Het werk der protestantsche zending, in: 
KM, 51 (1925/26) ρ 40 43; 
A Janssens СI С M, Het protestantsch zendingswerk Brugge-
Den Haag, [1926], ρ 23-40, 
Charles, Hedendaae,sche Protestantsche Missten MB nr 33; 
id, Protestantsche Zendingen sinds 1910 MB nr. 34; 
id, Protestantsche Leerstellingen MB nr 43, 
id, Kenmerken der moderne missie MB nr 88, 
id, De Protestantsche Zendingen MB nr. 95-96, 
M Spitz, Hoe protestanten en katholieken de missie steunen, 
in· HM, 12(1930/31) ρ 46 51, 
H Dubois S J, Het Uur der Missten (Het protestantisme acht 
het uur beslissend De praktische conclusies, die het uit die mee
ning trekt), in KM, 56 (1930/31) ρ 57 60, 
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J. Thauren S V D , Missie en Hooger Onderwijs, in: KM, 56 
(1930/31) p. 178-179, 
J. Peters, De Bekeenng der protestanten, in· KM, 58 (1932/33) 
p . 41-44; 
id , Het Zendingswerk en de Cusís, in KM, 61 (1935/36) ρ 21 25 

20. Van Gmneken, ρ 460 463 
21. Ook werd het wel als een bezwaar van het celibaat ervaren, dat 

het voor de missie daardoor moeilijker was inheemse priesters 
aan te werven 
Vgl o a · V Bouma SS CC, Мшіе en zending, in WA, 1 (1919) 
p. 4, Missieactie en missiekennis, m HM, 4 (1922/23) ρ 223 
Over het algemeen was men natuurlijk veeleer geneigd juist aan 
het permanente karakter van de missionaris de overwegende 
voordelen toe te kennen Daarom is het des te opmerkelijker, dat 
men in bepaalde opzichten ook oog had voor de voordelen van 
de zendingsmethodieken der protestanten 

22. Vanaf het begin van 'het groóte missieuur" heeft de missie steeds 
veel aandacht geschonken aan hetgeen er op praktisch en or
ganisatorisch gebied van de zending viel te leren Zie hiervoor 
behalve de in voetnoot 19 vermelde bronnen ook о a : 
Jansen, IJver; 
Van Rijckevorsel, Ι, ρ 23, 36-37, 39 41; Π, ρ 51 63; 
Α. Freitag, Missie en Missieactie, in De Maasbode, 29 II 1916 
(avondblad) ; 
A ν d. Deyssel H H M , Het Missievraagstuk m Nederlandsch-
Oost-Indië, in· De Tijd, 28 4 1917; 
Huonder van Rijckevorsel, ρ 24 26, 
Brom, ρ 43, 65, 71; 
Katholiekendag Nijmegen, ρ 32, 
ΑΡΒ, 1 (1917/18) ρ 6-7, 13 14 (De Nederlandsche Zendingsschool 
te Oegstçeest), 
Ahaus, ρ 65-66, 
J Smit, Wat is missiewetenschap?, in NKS, 19 (1919) ρ 369, 
Missiecongres Maastricht, ρ 66, 
Tarcisius, ρ 6, 
A. Tillemans M S С, De lendingsactie der protestanten m het 
moederland en de koloniën, in· HM, 1 (1919/20) ρ 263 272; 
С J. Zwijsen, Van den zendings arbeid der protestanten, in· 
HM, 1 (1919/20) ρ 301-303, 
De organisatie van het zendingswerk van onze protestantsehe 
broeder·: in HM, 6 (1924/25) ρ 95 99, 
Missie Hoeven, ρ 6; 
Twee doctoren over medische missieactie, in· HM, 7 (1925/26) 
ρ 154 156; 
Charles, Missiologische Week MB пг 104, 
i d . De Hulp van de Leeken MB nr 116, 
id , Mtssioloçie. MB nr. 142; 
Ρ Beltjens S V D , De missietaak der intellectuelen (Naar een 
artikel van Pater A Freitag S V D ) , in· HM, 10 (1928/29) ρ 
175-177; 
E Uppenkamp O F M , De aanvang der protestantsche zending 
in China, in HM, 10 (1928/29) ρ 186 195, 
i d , De protestantsche zending te midden der Chineesche ver
wikkelingen, in· HM, I l (1929/30) ρ 31 47, 
i d . De methode van het protestantisme, in· HM, 11 (1929/30) 
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p. 167-177; 
id.. De moeilijkheden en fouten van het protestantisme in China 
en een katholieke conclusie, in: HM, 12 (1930/31) p. 36-44; 
Alph. Mulders, De protestantsche zending in Nederlandsch-
Indië, in: HM, 15 (1933/34) p. 104-111; 
Missie Haaren, p. 105-108; 
Alph. Mulders, De protestantsche zending in Afrika, in: HM, 18 
(1936/37) p. 169-175; 
Lammertijn, Priester, p. 463-465. 

23. Vgl. o.a.: Brom, p. 41; 
Missie Hoeven, p. 15-16; 
M. Spitz, Hoe protestanten en katholieken de missie steunen, 
in: HM, 12 (1930/31) p. 46; 
Missie Haaren, p. 104-109; 
Missieleer Hoeven, p. 48-50. 

24. Missie Hoeven, p. 16. 
25. Vgl. o.a.: De katholieke Missies in onze Kolonies, in: De Volks

missionaris, 35 (1913/14) p. 304; 
Jansen, IJver, p. 183; 
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Ρ Ceulemans S V D , Kerk en Nationalisme in Indie, in KM, 56 
(1930/31) ρ 61-63, 
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160-164 

54 A Janssens, Aanpassmgs en assimilatievermogen van het chris
tendom, in- HM, 18 (1936/37) ρ 99 101 
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Vgl. ook: J Thauren S.V.D, De nadeelen van 't handelskapita-
lisme voor het missiewerk, m: HM 10 (1928/29) p. 270; 
id., Missie en Hooger Onderwijs, in: KM, 56 (1930/31) p. 179; 
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74. Ten Berge, p. 352. 
75. Missie Hoeven, p. 55-56; 
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p. 362-366; 
Lammertijn, Priester, p . 475-478; 
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7. Priester en missie, p. 70-72 (Verslag der inleiding door dr. G. 
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Brom, p. 64; 
Katholiekendag Nijmegen, p. 33-34; 
Missiefeest, p. 6 7, 15; 
D. Cox SS CC, De Pnester en de Missie, in- WA, 1 (1919) p. 34 35; 
Τ Ebbinkhuysen, Fundamentum, in. HM, 1 (1919/20) p. 17; 
A Anens, Parochiegeestelijke en Missie, in: HM, 6 (1924/25) 
Bijlage, p. 4 5; 

196 Noten bij p. 113-117 



G Brom, Zielzorg en Mtssiebewegtng, in: HM, 8 (1926/27) Bij
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missie Actie, m HM, 19 (1937/38) ρ 27-34, 
Th Μ Ρ Bekkers, Missteactie tn binnen en buitenland De 
Η Vader doet een ernstig beroep op ons, in· HM, 18 (1936/37) 
ρ 51, 
Priester en missie, ρ 215 216; 
Lammertijn, Priester, ρ 21-22, 354 366. 

38 Feron, Verdieping, ρ 338-341. 
39 Van Rijckevoisel, II, p. 40. 
40 Brom, ρ 49 
41 Katholiekendag Nijmegen, ρ 33 34, 51 52, 68-69 
42 APB, 1 (1917/18) ρ 77 78 
43. Missie-actie en Jeugd. 

I De Missie en het Onderwijs, Vlugschrift No 4. 
II De Missie en de Karaktervorming Vlugschrift No 5 
Door de Diocesane Missie-Comité's den Begunstigers gratis aan
geboden 's Hertogenbosch, [1919]. 

44 C)pnanus 
Vgl ook· Tardsius, ρ 5-6; 
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G. Brom, Afilli«, Volk en Kind, in: OEB, 10 (1922) p. 581; 
de P., Missieliefde als opt/oedings)'actor, in: OEB, 14 (1926), 
p . 427. 

45. D. Cox SS.CC, De paedagogische waarde der missieidee, in: Mis
siecongres Maastricht, p. 49-61. 

46. Cyprianus, p. 658. 
47. A.S., De Missie-Idee en de Opvoeding, in: Dux, 2 (1928/29), 

p . 217-220. 
48. Cox, De paedagogische waarde, in: Missiecongres Maastricht, p. 

49-50; 
id.. Missie in het onderwijs, p. 215-221, 319-321, 326. 

49. de P., Missieliefde als opvoedingsfactor, in: OEB, 14 (1926) p. 
427-432. 

50. Missie-actie en jeugd, p. 22-23. 
51. Missiefeest, p . 15. 
52. Cyprianus, p . 645-658. 

Vgl. ook: A. Steger, De School en het Missiewerk, in: WA, 1 
(1919) p. 30-31, 39; 
Brom, p. 66-67; 
G. van Hesperen, Missieactie, in: OEB, 5 (1917) p. 78; 
APB, 1 (1917/18) p. 78: 
Tarcisius, p . 6. 

53. Missie-actie en jeugd, p . 22-30. 
54. Cox, Missie in het onderwijs, p. 319-321, 326. 

Vgl. ook: A. Hermus, Missie en School. Hoe of door welke mid
delen de R.K. onderwijzers en onderwijzeressen den missiegeest 
kunnen opwekken, in: HM, 2 (1920/21) p. 28-30; 
Missie-actie en Jeugd. II. De Missie en de Karaktervorming. 
Vlugschrift No. 5. 's-Hertogenbosch, 1919; p. 7. 

55. P. Matthijsen, Samenwerking tusschen Katholieke Actie en 
Jeugdmissie-Actie, in: HM, 19 (1937/38), p. 31-34. 

56. Wereldbond, p . 30-31. 
57. Van Dijck, Missie-Comité's, p. 20-22, 24-25. 
58. Vgl. o.a. Tarcisius, p. 5-7; 

Charles, Jeugdvereeniging en Scouting. MB nr. 133; 
P. Matthijsen, Samenwerking tusschen Katholieke Actie en Jeugd-
missie-Actie, in: HM, 19 (1937/38) p. 31-34; 
Priester en missie, p. 224-247; 
Missie en school, p . 30; 
С van Dijck, Missieactie. De Priester beziele de leeken, in: HM, 
22 (1941) p. 63-64; 
Lammertijn, Priester, p. 265-267. 

59. Missie-actie en jeugd, p. 30-36. 
60. t.z.p., p. 21. 
61. F. Schwager S.V.D., Die katholische Heidenmission im Schul

unterricht. Steyl (Missionsdruckerei), 1913; 
Tarcisius. 

62. Cox, Missie in het onderwijs, p . 213-221. 
63. Brom, p. 65. 
64. Cox, Missie in het onderwijs, p . 213-214. 

Vgl. ook: F. van Haaren, De missie in het onderwijs, in: HM, 14 
(1932/33) p. 167-168. 

65. j . M. Drehmanns C.ss.R., Een schoot zonder Missieactie is geen 
Katholieke School, in: Garde, 2 (1937/38) p. 98. 
Vgl. ook: A. Hermus, Mijsie en school, in: HM, 2 (1920/21) p . 
28-30; 
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66. Vgl. o.a.: Α. Freitag, Misste en Missieactie in Nederland, in: De 
Maasbode, 1.12.1916 (avondblad); 
Brom, p. 65; 
G. van Hesperen, Missieactie, in: OEB, 5 (1917) p. 76-78; 
A. Steger, De School en het Missiewerk, in: WA, 1 (1919) p . SO-
SI, 37-39; 
Cox, Missie in het onderwijs, p . 213-221; 
Tarcisius, p . 4-5; 
Α. Hermus, Musie en school, in: HM, 1 (1919/20) p. 58-65; 
Missiecongres Utrecht, p. 85-86, 103-104, 128-129; 
Missie Hoeven, p . 35-36; 
Missieleer Hoeven, p. 67-68; 
F. van Haaren, De missie in het onderwijs, in: HM, 14 (1932/33) 
p. 167-168; 
Priester en missie, p. 216-224. 

67. Vgl. o.a.: Missie en school, p. 4; 
Van Dijck, Missie-Comité's, p. 22-23. 

68. Α. Hermus, Misíi'e en school, in: HM, 1 (1919/20) p. 109. 
69. In dit verband verdienen de katholieke onderwijzers en onder

wijzeressen een bijzondere vermelding. Niet alleen zijn zij de — 
dikwijls vruchtbare — bodem geweest voor een toekomstig ge
slacht van katholieke intellectuelen, maar vooral ook hebben 
zij generaties lang in hoge mate bijgedragen tot de vorming van 
de katholieke jeugd. Met name sinds de financiële gelijkstelling 
van openbaar en bijzonder lager onderwijs in 1920, waardoor 
in enkele jaren het aantal katholieke scholen sterk toenam, 
kregen vele dorpen en parochies de beschikking over een eigen 
"kader', hetgeen waarschijnlijk niet weinig heeft bijgedragen tot 
de opbloei van het 'katholiek leven' in Nederland. In elk geval 
lijkt om al deze redenen een bestudering van de invloed, die 
de katholieke onderwijzers en onderwijzeressen (men lette ook 
op de onderwijzershuwelijkenl) in en op het Nederlands katho
licisme hebben uitgeoefend, zeker de moeite waard. Hoognodig 
zou een (gepensioneerd?) onderwijzer(es) — of een onderwijzers
zoon/dochter — moeten opstaan, om zich te zetten aan de be
studering van dit onderwerp of op z'n minst de noodzakelijke 
documentatie te verzamelen. 

70. Tarcisius, p . 6-7 (Voorwoord van A. Hermus). 
Vgl. ook: Missie-actie en jeugd, p . 3 (eveneens voorwoord van 
A. Hermus). 

71. A. Hermus, Missie en school. Missiesecties in Vereenigingen van 
R.K. Onderwijzers en Onderwijzeressen, in: HM, 1 (1919/20) 
p. 58-60. 

72. V. d. Eerenbeemt, p . 153. 
73. S.R., Missieclubs onder onderwijzers, in: OEB, 27 (1939) p . 385-

388. 
Vgl. ook: Missie en school, p. 5. 

74. Lammertijn, Onderwijzer(es), p . 6-15. 
75. A. Hermus, Missie en school, in: HM, 1 (1919/20) p. 58-59, 65, 

108-111. 
Vgl. ook: id., Missie en school. Hoe of door welke middelen de 
R.K. Onderwijzers en Onderwijzeressen den missiegeest kunnen 
opwekken, in: HM, 2 (1920/21) p. 26-30; 
Missie en school, in: HM, 9 (1927/28) p. 245-246; 10 (1928/29) 
p. 299; 
De noodzakelijke versterking van onze parochieele missieactie, 
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in: HM, 19 (1937/38) p. 172-175. 
76. Α. Steger, De School en het Missiewerk, in: WA, 1 (1919) p. 31. 

Vgl. o.a. ook: Cox, Missie in het onderwijs, p . 321-322; 
A. Hermus, Missie en school, in: HM, 1 (1919/20) p. 109. 

77. Missiecongres Maastricht, p. 56. 
78. Vgl. o.a.: Missiefeest, p. 21; 

Missie-actie en jeugd, p. 7-21; 
Λ. Steger, De School en het Missiewerk, in: WA, 1 (1919) p. 37-
39; 
Tarcisius; 
Missiecongres Maastricht, p. 49-61; 
Cyprianus, p. 709-722; 
Missiecongres Utrecht, p. 86, 103-129; 
A. Hermus, Missie en school, in: HM, 2 (1920/21) p. 26-30; 
Missie en school, in: HM, 9 (1927/28) p. 245-246; 10 (1928/29) 
p. 299; 
Missie en school, p. 30-34, 38; 
Van Dijck, Missie-Comité's, p . 22-24; 
Lammertijn, Priester, p. 144-151; 
id., Onderwijzer(es), p . 9-26; 
Naast het boek van pater Tarcisius zijn in de jaren twintig 
enkele Vlaamse publikaties verschenen, die de onderwijzers bij 
hun missie-onderwijstaken van dienst zijn geweest: 
J. Calbrecht, De Missie en het Lager Onderwijs. Leuven, Gent, 
Mechelen, Leiden, 1921; 
J. Lowie, Missieactie bij de schooljeugd. Gent, 1927; 
M. Schrurs, De Missiegedachte in 't Onderwijs. Scheut-Brugge, 
1928. 

79. Vgl. o.a.: APB, 1 (1917/18) p. 52; 2 (1918/19) p. 16; 
Missie-actie en jeugd, p. 15-21; 
F. van Haaren, De missie in het onderwijs, in: HM, 14 (1932/33) 
p. 167-170; 
Gregorius O.F.M. Cap., De Missiegedachte bij het Godsdienst
onderwijs, in: Verbum, 9 (1938/39) p. 83-84; 
Priestermissiebond, p. 72; 
H. Fischer S.V.D., De Catechismus verklaard door voorbeelden 
uit de missie. Uden, 1930 (vgl. met name de Inleiding door dr. 
Th . Verhoeven, directeur van het R.K. Centraal Bureau voor 
Onderwijs en Opvoeding te 's-Gravenhage, p. XI-XIII). 
Waar zóveel belang werd gehecht aan het betrekken van de 
missie bij het godsdienstonderwijs, is het wel des te opmerke
lijker, dat in de vooroorlogse katechismussen de missie zelf niet 
voorkwam, zoals hiervóór (p. 64) reeds werd gesignaleerd. 

80. Missie-actie en jeugd, p . 7-10. 
Vgl. ook: Tarcisius O.F.M.Cap., Missiestudie, in: HM, 1 (1919/20) 
Bijlage, p. 97. 

81. Broeder Cyprianus (van Beek) was toenmaals beter bekend als 
A. Vincent, de auteur (samen met J. J. Verbeeten) van het veel
gebruikte paedagogische handboek Opvoeding en onderwijs, Nij
megen 19194. Br. Cyprianus publiceerde gewoonlijk onder het 
pseudoniem B. C. Rloostermans. Onder deze naam gaf hij in 
1927 als een afzonderlijke brochure, onder de titel School en 
Missie, deze rede uit, die hij had gehouden voor het internatio
naal missiecongres in Utrecht (Missiecongres Utrecht p. 85-86, 
103-129). 

82. Cyprianus, p . 712. 
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83. t.z.p., p. 712-713. 
84. t.z.p., p. 713. 

Vgl. ook: Α. Hermus, Мшіе en school, in: HM, 2 (1920/21) 
p. 30. 

85. Α. Steger, De School en het Missiewerk, in: WA, 1 (1919) p. 31, 
39. 

86. Cox, Missie in het onderwijs, p. 322. 
87. de P., Missieliefde ais opvoedingsfactor, in: OEB, 14 (1926) 

p. 432. 
Vgl. ook: Missie en school, p. 23. 

88. A. Hermus, Мйле en schoot, in: HM, 2 (1920/21) p. 29. 
89. Missie en school, p. 19. 
90. Gregorius O.F.M.Cap., De Missiegedachte bij het Godsdienst

onderwijs, in: Verbum 9 (1938/39) p. 84. 
91. Missie-actie en jeugd, p. 21. 
92. A.S., De Missie-Idee en de Opvoeding. Het Ideaal, in: Dux, 2 

(1928/29) p. 219. 
Weliswaar heeft de auteur hier primair het "katholiek leven' 
van de individuele gelovige op het oog, maar in wijder verband 
is het gezegde eveneens van toepassing op het "katholiek leven' 
van de gehele gemeenschap van katholieken. 

Hoofdstuk S: Missieactie en 'katholiek leven' 

1. Vgl. hiervóór p. 11. 
Typerend voor het verwaarlozen van de betekenis der missie 
voor de geschiedenis van katholiek Nederland is het feit, dat in 
de populaire documentaire Uit het rijke roomsche leven (een 
documentaire over de jaren 1925-1935. Samengesteld door Michel 
van der Plas, Utrecht, 1963) - niet zozeer van historiografische 
als wel van historische betekenis door zijn beeldvormende in
vloed - de missie zelfs in het geheel niet aan bod komt. 

2. Van Rijckevorsel, II, p . 3. 
Vgl. ook: Brom, p. 54-55; 
H. Welbergen, Het Wereldapostolaat. Bussum, 1918; p. 78-79. 

3. Katholieke Actie en Missie-Actie, in: KMT, 22 (1939) p. 363. 
4. Th . M. P. Bekkers, Missie-actie in binnen- en buitenland, in: 

HM, 3 (1921/22) p. 54-56. 
5. G. Brom, Dogma en Drama, in: Missiecongres Utrecht, p . 213. 
6. Zowel De Tijd als Het Missiewerk halen bv. met onverholen 

genoegen berichten uit de N.R.C, naar aanleiding van de Haar
lemse missieweek aan: 'Het meemaken van een Missie-week 
onthult den niet-Roomschen lezer het geheim van Rome's was
sende macht . . . Echt centrum van Roomsche kracht, glorieert 
de bisschoppelijke residentie [Haarlem] in deze tijdelijke be-
heersching van het openbare leven.' Vgl. HM, 3 (1921/22) p. 55. 

7. Missiecongres Utrecht, p . 295. 
Vgl. ook: A. Freitag, Missie en Missieactie in Nederland, in: 
De Maasbode, 1.12.1916 (avondblad); 
De Missie en het Gebed, in: KM, 45 (1919/20) p. 1-2; 
Van de Pol, p . 3; 
Lammertijn, Priester, p. 324-342 (De auteur beperkte zich in dit 
geval hoofdzakelijk tot Vlaanderen, maar wenste dat de Neder
landse priesters een en ander mutatis mutandis voor Nederland 
zouden aanpassen). 
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8. KM, 45 (1919/20) p. 64. 
9. Huldigingsrede hard, van Rossum, in: HM, 6 (1924/25) Bijlage, 

p . 24. 
10. Vgl. o.a.: Missiecongres Utrecht, p. 296, 300. 
11. F. Franssen, Missieaclie, in: APB, 1 (1917/18) p. 20-21. 
12. Vgl. o.a.: Fischer-Hendiickx; 

Tarcisius; 
Priester und Mission. Ein Beitrag zur Priestermissionsbewegung 
im Erzbistum Köln. Düsseldorf, 1917; 
Missionskonferenz und Missionsvereinigung des Münsterschen 
Diözesanklerus. Münster i.W., 1912; 
Missionskonferenz des Paderborner Diözesanklerus. Paderborn, 
1914; 
A. Huonder S.J., Die Mission auf der Kanzel und im Verein. 
Freiburg i.Br., 1914; Nederlandse vertaling: Alle volken looft den 
Heer. Missiepreken. Vertaald door L. van Rijckevorsel S.J. Bus-
sum, 1917; 
Α. Freitag S.V.D., Das katholische Missionsfest. Steyl, z.j.; 
J . Schmidlin, Einführung in die Missionswissenschaft. Münster 
i.W., 1917; 
F. Schwager S.V.D., Die katholische Heidenmission der Gegenwart 
in Zusammenhang mit ihrer grossen Vergangenheit. Steyl, 1907-
1908; 4 din. 
id.. Die brennendste Missionsfrage der Gegenwart. Steyl, 1914. 

13. Huldigingsrede kard. van Rossum, in: HM, 6 (1924/25) Bijlage, 
p. 24-26. 

14. De Beschauers van de Brabantsche hei, in: De Tijd, 8.8.1917. 
15. Fischer-Hendrickx, p. 106. 

Vgl. ook: Van Rijckevorsel, II, p . 42-43; 
Opwekking van Mgr. Manna. Stichter van den Priester-Missie-
bond, in: HM, 1 (1919/20) Bijlage, p . 61-66. 

16. Van Rijckevorsel, II, p . 42-43, 46-49. 
17. A. G. Fruytier, Missie-steun en Missie-actie, in: De Maasbode, 

1.7.1917, 18.7.1917. 
18. Hiervóór (p. 96) hebben we al gezien, dat op de Nijmeegse 

Katholiekendag werd besloten de Indische Missievereniging tot 
de categorie van algemene verenigingen te verheffen, naast de 
Voortplanting en de Kindsheid. We hebben tevens geconsta
teerd, dat haar gelijkwaardigheid slechts van korte duur was. 
De oprichting van Diocesane Missie-Comités, waartoe in Nij
megen ook was besloten, en de daaruit voortgekomen Priester-
missiebond hebben de Indische Missievereniging weer naar het 
tweede plan verdrongen; als het niet de jure was dan toch 
minstens de facto. 
Nog lang is deze kwestie van de positie der Indische Missie
vereniging slepend gebleven. Vgl. o.a. С. J. Zwijsen, Een mis
vatting (als zou de Indische Missievereniging een concurrente 
van de drie pauselijke missiegenootschappen zijn), in: HM, 7 
(1925/26) p. 171-173. 

19. Hermus, Organisatie, p . 161-172; 
Smit, Missieactie, p . 173-182. Vooral na publikatie van deze 
twee artikelen laaide de persdiscussie, in het vooruitzicht ook 
van de Katholiekendag te Nijmegen, hoog op; o.a. De Maas
bode, 1.7.1917; 18.7.1917. De Tijd, 14.7.1917; 21.7.1917; 23.7.1917; 
24.7.1917; 22.8.1917. Het Centrum, 23.7.1917. 
Vgl. ook: Katholiekendag Nijmegen, p. 26-45; 
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Ahaus, p. 62-64; 
D. Cox SS.CC, Missie-Actie in Nederland, in: WA, 1 (1919) 
p. 5-7. 

20. Α. Slijpen S.J., De Apostolische Priesterbond en de Missie-Actie, 
in: De Tijd, 23.7.1917. 
Vgl. ook: id.. Een Apostolische Priesterbond, in: De Tijd, 
9.11.1916. 
id.. De Apostolische Priesterbond, in: De Tijd, 27.11.1916. 

21. Voor de organisatie en activiteiten van de Apostolische Priester
bond zie: APB passim. 

22. Kapelaan A. Fruytier (Breda), die met mgr. Hermus in een 
polemiek was gewikkeld over de gewenste organisatie en cen
tralisatie. In De Maasbode van 15 juli 1917 had hij de Aposto
lische Priesterbond voor dit doel aanbevolen. 

23. A. Hermus, Missie-steun en Missie-actie, in: De Tijd, 14.7.1917; 
id., 'Voor de Missiën', in: De Tijd, 21.7.1917. 
id., Опъе Missiën, in: Het Centrum, 23.7.1917. 
Vgl. ook: Hermus, Organisatie, p . 167; 
Smit, Missieactie, p. 182. 

24. Katholiekendag Nijmegen, p. 35-38, 44-45; 
Welkom!, in: APB, 1 (1917/18) p. 17. 
Op uitdrukkelijk verlangen ook van kard. van Rossum werd 
de Bossche organisatie het model voor de diocesane missieactie 
in Nederland. 

25. V. d. Eerenbeemt, p . 142-146. 
Vgl. ook: Ahaus, p. 64-65; 
Priester-Congres voor Missie-Actie te Breda, in: K.M, 44 (1918/19) 
p. 120-122; 
Missie-Actie, in: KM, 45 (1919/20) p. 64; 
Missiecongres Utrecht, p. 293, 295-296; 
F. Franssen, Missie-Actie en Priester-Missiebond. Onze toe
komstige missieactie, in: Katholiekendag Utrecht, p. 227-238; 
Huldigingsrede kard. van Rossum, in: HM, 6 (1924/25) Bijlage, 
p. 23; 
Charles, De missiebond 'Unio Cleri'. MB nr 98; 
Priestermissiebond, p. 50-52. 

26. APB, 2 (1918/19) p. 41-42. 
Gezien het hiervóór vermelde standpunt van mgr. Hermus in
zake de Apostolische Priesterbond lijkt het geoorloofd te ver
onderstellen, dat deze wens niet alleen uit Rome afkomstig was. 
Vgl. V. d. Eerenbeemt, p . 145-146. 

27. V. d. Eerenbeemt, p. 145. 
28. Vgl. o.a.: Algemeene vergadering der Leden van den Priester-

Missiebond uit hel Bisdom Den Bosch, 28.10.1921, in: HM, 3 
(1921/22) Bijlage, p . 36; 
Missieleer Hoeven, p. 63-65; 
Missie Haaren, p . 81-82; 
Priester en missie, p . 162-170; 
Priestermissiebond, p . 49-51; 
V. d. Eerenbeemt, p . 144-147. 

29. In totaal telde de Priester-Missiebond in 1938 bijna 7000 leden; 
behalve de 3049 seculieren (97%): 53 ereleden, 1552 in Neder
land woonachtige regulieren (60%), 1619 missionarissen, 571 
Groot-Seminaristen (94%), 108 toekomstige missionarissen. Vgl. 
Priestermissiebond, p. 55. 

30. Missiecongres Utrecht, p . 296. 
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31. Missie-actie op onze Seminaria. I-IV, in: APB, I (1917/18) p. 26-
27, 37-38. 45-46, 51-52. 
Vgl. ook hiervóór p. 114-115. 

32. Pauselijke Missieactie, p. 34-37; 
Priestermissiebond, p. 82-84; 
De Priester-Missiebond en de Pauselijke Missiegenootschappen. 
Voorschriften, privilegiën. z.pl., z.j.; p. 10-13. 

33. Pauselijke Missieactie, p. 40-43. 
Vgl. ook: Priestermissiebond, p. 18-48. 

34. Ons Tijdschrift: Het Missiewerk, in: HM, 1 (1919/20) p. 3-8. 
A. Hermus, De Priester-Missiebond, in: HM, 1 (1919/20) p. 9-10. 
Volgens een mededeling van J. Smit zou Het Missiewerk nauwe
lijks drie jaar na zijn oprichting al het onwaarschijnlijk hoge 
aantal van 8000 abonnees bereikt hebben. Vgl. Missiecongres 
Utrecht, p. 294: 'Circa 4 duizend abonné's behalve de 4 duizend 
priesterlezers'. 

35. Vgl. o.a.: Tarcisius O.F.M.Cap., De beste steun, in: HM, 2 
(1920/21) p. 161-162; 
Missiecongres Utrecht, p. 293-296; 
Missieleer Hoeven, p. 64-66; 
Missie Haaren, p. 81-83; 
Priester en missie, p. 162-170; 
Priestermissiebond, p. 18-48; 
C. van Dijck, Missieactie. De Vlam der missieliefde brandend, 
in: HM, 22 (1941) p. 154-157. 

36. J. Peters, De Priester-Missiebond, in: KM, 60 (1934/35) p. 204-
207. 
Vgl. ook: id.. Meer missieliefde onder de katholieken, in: KM, 
58 (1932/33) p. 222; 
id.. Bevordering van Missiekennis en Missieliefde, in: KM, 62 
(1936/37) p. 201-204; 
Priester en missie, p. 168. 

37. Vgl. o.a.: V. d. Eerenbeemt, p. 146-148; 
Missieleer Hoeven, p. 63-66. 
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Nabeschouwing 

1. S. Neill, Christian Missions. Harmondsworth, Ì96&; p . 314-316, 
378-384. 

2. Van meerdere zijden is het Katholiek Documentatie Centrum 
te Nijmegen op dit aspect van documentatievenverving gedu
rende de laatste jaren geattendeerd. Wellicht zou in samenwer
king met de missionerende orden en congregaties en met andere 
instanties op missiegebied iets in deze richting ondernomen kun
nen worden. Nu kan nog een schat aan gegevens verzameld 
worden, die niet alleen voor missiologisch maar ook voor an
tropologisch, cultureel-historisch, taalkundig en ander onder
zoek van onschatbare waarde zal zijn. Nu kan het nog. Over 
enige decennia is het onherroepelijk te laat. 

3. Van Winsen, p . 45-61. 
4. Meermalen is mij in gesprekken met missiedeskundigen, die 

ook over de verhouding met Rome behoorlijk geïnformeerd zijn, 
verzekerd dat deze overweging - naast teleurstelling over zekere 
teruggang van het Nederlandse aandeel in het internationale 
missiewerk - als een factor van betekenis meespeelt. 

5. Vgl. o.a.: A. Camps O.F.M., Oecumenische contacten tussen 
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Mens, 13 (1961/62) p . 301; 
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afdeling Missiologie, te Leiden heeft onlangs een commissie in 
het leven geroepen om de bestudering van de geschiedenis van 
zending en missie te bevorderen. Wellicht zou deze commissie 
ook bijzondere aandacht kunnen schenken aan de betekenis van 
zending en missie voor de oecumenische ontmoeting. De naam
geving van het instituut wekt al bij voorbaat verwachtingen in 
dit opzicht. 
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De eventuele 'natuurlijke geschiktheden van de Nederlanders 
voor het missiewerk (organisatievermogen, afwezigheid van im
perialistische motieven, linguïstische begaafdheden) * laat ik 
voor rekening van de schrijver van dit artikel; met name van 
het tweede voorbeeld ben ik althans niet zonder meer overtuigd. 
Wat mij betreft kan gewezen worden op zekere kosmopolitische 
trekken, die een opmerkzame 'campinger' tijdens de vakantie
maanden nu nog jaarlijks in heel Europa en tot in Noord-
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13. Inleiding van G. Abbink voor het Werkgenootschap van katho
lieke kerkhistorici van het Thijmgenootschap, 26 mei 1973 te 
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XV 
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Het Nederlandse aandeel in de internationale missiearbeid is 
van wéreidhistorische betekenis geweest en is dat nóg, 
zowel in kwantitatief als in kwalitatief opzicht. Een onge
ëvenaard groot aantal Nederlandse missionarissen heeft zich 
over talrijke gebieden in bijna elk deel van de wereld 
verspreid. In de laatste jaren hebben de Nederlandse missio
narissen ook regelmatig van zich doen spreken door hun 
kritische opstelling tegenover de kerkelijke en politieke 
constellatie in de landen waar zij werkzaam zijn. De grond
slagen voor de opbouw van dit omvangrijke missiewerk zijn 
gelegd in de jaren tussen de beide wereldoorlogen. Door 
tijdgenoten werd deze periode al als 'het groóte missie-uur' 
gekenschetst. 

De individuele drijfveren van de talrijke katholieke Neder
landers om 'naar de missie' te gaan zijn in de meeste geval
len niet meer te achterhalen. Wel kan men proberen de 
sociale motieven op het spoor te komen. Uit welk milieu 
kwamen de missie-arbeiders en -arbeidsters? Of om de 
vraag directer te formuleren: wat heeft de katholieke bevol
kingsgroep in Nederland bewogen in de loop der jaren zo
veel van haar dochters en zonen over de wereld uit te zen
den? En waarom heeft het 'thuisfront' zijn missionarissen 
moreel en materieel zo krachtdadig gesteund? Welke wissel
werking bestaat er tussen de missie-activiteit van de Neder
landse katholieken en de opbloei van de katholieke kerk in 
Nederland zelf? Op deze vragen wil de auteur een antwoord 
geven van uit de talrijke publikaties uit de jaren 1915-1940, 
die beoogden de missiegedachte te verbreiden en tot deel
name aan missiewerk aan te sporen. 

Jan Roes (1939) studeerde geschiedenis in Nijmegen en 
Mainz. Sinds de oprichting in 1969 is hij directeur van het 
Katholiek Documentatie Centrum in Nijmegen. 
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