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Het is wel een buitengewoon zware taak waarvoor de regeering van Ned. 
Indië zich in onzen tijd geplaatst ziet. Het is zeker in hét algemeen niet 
gemakkelijk te regeeren in deze tijden, maar het is dat stellig niet in een kolonie, 
waar alle maatschappelijke tegenstellingen verscherpt zijn, alle problemen der 
samenleving in heviger vorm terugkeeren en met één eigen probleem, het 
allerzwaarste, vermeerderd worden. En dat Ned. Indië een kolonie is, al is het 
woord uit de Grondwet geschrapt, is onmiskenbaar, het vertoont er al het 
kenmerkende van: het bestuur van land en volk door een ander, van elders 
gekomen volk, gedeeltelijk nog van uit het land van dat volk. 

Alle problemen verscherpt. Voor wie in de maatschappelijke vragen, ook in 
de politieke, allereerst zedelijke vragen ziet, zijn er naar mijn meening drie, die 
telkens weer tot onderzoek dwingen, telkens tot een compromis van den 
onvoorwaardelijken zedelijken eisch met de door de omstandigheden gegeven 
mogelijkheden, een compromis, dat, juist omdat het compromis is, nooit 
bevredigt, en altijd weer vernieuwd moet worden. Het zijn die van het 
kapitalisme, van het geweld en van de bureaucratie (de macht der bestuurders). 

Het kapitalisme. Kenmerk is, dat doel der productie gelegen is in het behalen 
van winst. Het probleem is de zedelijke rechtvaardiging dier winst, haar 
verdeeling over de betrokkenen. In onzen tijd (ik meen nu niet speciaal de laatste 
jaren, maar het tijdperk sinds ongeveer 1870) wordt voortdurend gestreefd die 
verdeeling niet geheel aan het toeval, of liever de macht, over te laten, maar haar 
in billijker ervaren banen te leiden, er meerderen in te doen deelen. Daarmee 
vermindert de scheiding der groepen. In Indië is daarentegen die scheiding veel 
en veel scherper dan in het moederland. Immers de kapitalistische onderneming 
is het werk van een kleine, geheel afzonderlijk staande groep, die tot een ander 
volk behoort. De winst gaat naar Europa. Niet Indië, maar wij krijgen de divi-
denden. 

Het geweld, wil men, het militarisme. Rechtshandhaving eischt als laatste 
hulpmiddel het geweld. Niettemin verwerpt de zedelijke eisch alle geweld. De 
moeilijkheid zit in de vereeniging van deze twee niet te vereenigen dingen. Wij 
zoeken naar uitwegen. Ook hier is het probleem voor de kolonie zooveel 
zwaarder. Het geweld is in handen van een macht, die oorspronkelijk vreemd 
was, deze beslist over zijn toepassing. 

En de macht der bestuurders. Iedere macht zal zich altijd weer 

)    Algemeen   Weekblad   voor   Christendom   en   Cultuur,   jrg.   1925 26 no. 6. 



ONZE KOLONIALE VERANTWOORDELIJKHEID 167 

moeten rechtvaardigen voor het zedelijke oordeel. Hier is de macht er een van 
vreemden. 

En dan het eigen probleem. Ik doel op de rassentegenstelling. In Indië regeert 
een kleine van buiten gekomen groep en die groep is van ander ras dan het volk, 
heeft door dat verschil moeite het volk te begrijpen en is eindelijk traditioneel 
verplicht zich het superieure ras te gevoelen. Met die traditie breken de besten 
tegenwoordig, er is een strijd tegen, die niet aflaat; niettemin, het gevoel der ras-
superioriteit zit diep en het is uiterst moeilijk zich er los van te maken. En om de 
zaak nog te compliceeren, is er het probleem van den Indo en dat van den 
Chinees. 

Zijn het niet problemen om van te huiveren? 
We weten, hoe zwaar het is voor ons zelf, ik zeg niet, om tot een goede 

samenleving te komen, ik zeg enkel maar, voor zichzelf de goede houding te 
vinden tegenover vragen als deze. Ik hoop tenminste, dat het voor velen der 
lezers van dit Weekblad zwaar is — wie dat niet gevoelt, mist ernst. Maar denk 
dan eens aan de koloniale problemen. 

Immers als kapitalisme verdedigbaar is, is het dan toch alleen om den dienst 
aan de gemeenschap, dien het bewijst, omdat we den winstprikkel niet kunnen 
missen bij de volle ontplooiing van het menschdom, omdat die werkkracht 
verwekt en vindingrijkheid, omdat dus tenslotte de gemeenschap er mee gebaat 
is. Hier is het niet de volgemeenschap der inheemschen, maar een andere, die er 
van profiteert. 

En als geweld verdedigbaar is, is het toch alleen ter wille der 
rec/ifshandhaving. Hier moet het dienen voor de handhaving van een recht, dat 
zeker in de omstandigheden, gegeven de historie en het stadium der 
ontwikkeling, te verdedigen is, maar dat allerminst vanzelf spreekt voor wie er 
aan zi jn  onderworpen. 

En als macht van enkelen over velen verdedigbaar is, dan is zij het toch 
alleen, omdat zij mede steunt op de overtuiging van hen, die haar ondergaan. En 
hoe staat het daarmee in dezen? 

Eindelijk het rasverschil. Als het al geoorloofd is, dat in staat of maatschappij 
het eene ras het andere in eenig opzicht uitsluit van de positie, die het zelf 
inneemt, dan is dat toch alleen verdedigbaar indien dat ras zich zonder dat niet 
op eigen grond zou kunnen handhaven. Denk aan de Negerkwestie in de 
Vereenigde Staten of de toelating van Oosterlingen daar. Hier is het het vreemde 
ras, dat zich als het superieure gedraagt. 

Wat wil ik met dit alles zeggen? Dat wij hoe eer hoe beter Indië zouden 
moeten opgeven? Stellig niet. Anderen zouden onze plaats innemen en 
bovendien, voorloopig — wie zal zeggen hoelang? — kan Indië, juist omdat het 
anders wil dan vroeger, niet zonder ons. Het heeft noch de leiders, noch het 
kapitaal, voor eigen ontwikkeling noodig. 
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Maar wel dit. Dat hier vragen liggen, waaraan wij ons niet mogen onttrekken. 
Dat we al dadelijk in beginsel staan voor haast onoplosbare moeilijkheden. En nu 
spreek ik niet van de omstandigheden, die de poging om er uit te komen, zoo 
uiterst bezwaarlijk maken, niet van het wantrouwen van een Indië, dat zich zelf 
bewust begint te worden, niet van het wijder gezichtsveld, waarbinnen de vraag 
van ons koloniaal bestuur in Indië geplaatst kan worden, den grooten strijd van 
Oost en West. 

Als we daaraan denken, is het om te duizelen. Maar ook, als we dat alles 
terzijde laten, is het wel uiterst moeilijk voor de concrete regelingen een goede 
principieele basis te vinden. Dat kan alleen indien we in het bewustzijn, hier te 
staan voor een taak, die, menschelijkerwijs gesproken, boven onze macht gaat, 
ons verantwoordelijk gevoelen. 

Dit geldt niet alleen van hen, die hier leiding geven, maar van ons allen. De 
bestuurders kunnen er niet van doordrongen zijn, als zij niet beseffen, dat er een 
breede massa achter hen staat en met hen medeleeft. Er zijn in Indië velen onder 
degenen, die leiden, die de beteekenis van hun werk voor Indië gevoelen, maar 
aan den steun dien ze uit Holland moeten krijgen, ontbreekt maar al te veel. Hoe 
velen hebben, ik zeg niet, eenig besef van de moeilijkheden, die daar liggen, 
maar zelfs maar belangstelling voor land en volk? 

En toch de historie en onze tegenwoordige positie maken ons 
verantwoordelijk voor Indië. Principieel zijn in de koloniale politiek twee 
gedachten tegenover elkaar te stellen: die van het bezit en die van de voogdij. 
Eeuwenlang is de onze door de bezitsgedachte beheerscht. Nu wordt deze niet 
meer openlijk gehuldigd, maar nog altijd is zij machtig. Des te machtiger, waar 
zij zich achter het mom van haar tegenstandster verschuilt. Er is gevaar, dat een 
belangenpolitiek wordt gevoerd, die zich als een cultureele aandient. Het is een 
gevaar, waarvoor ieder op zijn hoede moet zijn. Déze voogd is nu eenmaal niet 
belangeloos, kan het niet zijn, maar wel heeft hij te waken, dat zijn belang altijd 
in de tweede plaats komt na dat van den pupil. Alleen als dit vooroogen wordt 
gehouden, is Nederland zedelijk verantwoord tegenover Indië. Dàt moeten wij 
allen bedenken. 



 


