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38.   COLIJN'S BOEK.*) 

H. Colijn. Koloniale vraagstukken van 
heden en morgen. Amsterdam. De 

Standaard 1928. 

De couranten hebben uitvoerige beschouwingen aan Colijn's boek gewijd. De 
Indische pers was uitbundig in haar lofspraak, de Neder-landsche bleef meer 
gereserveerd, naast veel prijzen stond sterke blaam. Vooral de Tijd 
onderscheidde zich door een uitvoerige, goed gedocumenteerde kritiek. Treub 
zag niets dan goeds — daartegenover het vernietigend oordeel van Snouck 
Hurgronje. In de Tweede Kamer kwam het boek eenige malen ter sprake, al had 
het niet den invloed die sommigen ervan verwachtten: het ontwerp over de 
samenstelling van den Volksraad kon het niet doen stranden. Na dit alles heeft 
het geen zin in het Algemeen Weekblad nog een kritiek op het boek of de daarin 
ontvouwde plannen te schrijven. Trouwens, schrijver dezes zou zich daartoe 
allerminst bevoegd achten. Ik wil niet anders geven dan een karakteristiek, het 

boek is te belangrijk om er geheel over te zwijgen. 
Wat mij het meest trof bij de lezing was dat het in geen enkel opzicht een 

anti-revolutionnairen stempel draagt. In de voorrede wordt gezegd, dat de 
schrijver zwijgt over de bijzondere aangelegenheden die hem zelf na aan het hart 
liggen en bij zijn naaste geestverwanten in de eerste plaats belangstelling plegen 
te wekken. Geen woord over de zending. Voor velen is dit zeker een 
teleurstelling geweest, niet alleen omdat zij gaarne hadden gehoord, hoe Colijn 
over de kansen en de methoden der zending denkt, maar ook omdat dan wellicht 
nog een andere Colijn aan het woord zou zijn gekomen dan die in dit boek 
spreekt. Is het op zich zelf al niet teekenend, dat de leider van een der 
Christelijke partijen over koloniale vraagstukken van heden en morgen een boek 
schrijft en het niet noodig vindt onder die vraagstukken het toch bij uitstek 
belangrijke van de zending te begrijpen? Doch niet dit meen ik in d« eerste 
plaats als ik zeg, dat het boek in geen enkel opzicht een anti-revolutionnairen 
stempel draagt. Ik bedoel, dat 't boek zoozeer wordt gekenmerkt door iets anders, 
dat het anti-revolutionnair zijn van den schrijver geheel naar achteren wordt 
gedrongen. Het is niet alleen niet uitdrukkelijk uitgesproken, het ligt ook niet in 
en achter de woorden, die werden neergeschreven. Dit boek is typisch het boek 
van den ondernemer, van den verlichten en bekwamen ondernemer zeker, maar 
van den ondernemer. 

*)  Algemeen   Weekblad     voor   Christendom en   Cultuur,   jrg. 1928/29  no.   12. 
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Daarmee wil ik geenszins gezegd hebben, dat de heer Colijn alleen of in 
hoofdzaak let op de belangen der Europeesche cultures. Men kan hem wellicht 
verwijten dat hij de beteekenis dier bedrijven voor Indië wat te hoog aanslaat — 
wie zal hem dat kwalijk nemen tegenover zoo herhaaldelijk gebleken denigratie 
van het goede dat de ondernemingen Indië brachten? Het belang dat Colijn met 
zijn boek wil bevorderen is het belang van Indië in het algemeen, het Indië van 
inlanders en Hollanders te zamen. Doch de kijk, dien hij op dat belang heeft, is 
geheel die van den ondernemer: economisch voor alles zakelijk, van boven af, 
zonder rekening te houden met imponderabilia. 't Boek heeft van dien aanpak 
alle voordeden, doch ook alle tekortkomingen, ook de eenzijdigheid. 

Alle voordeden. Om die te zien moet men vooral het laatste hoofdstuk over de 
financiën lezen. Het is eenvoudig, helder en overtuigend. Het boek begeeft zich 
in den politieken strijd zonder de hartstochtelijke manieren van dien strijd over te 
nemen. Geen marktgeschreeuw, geen groote woorden. Er zit durf in. Het is 
stellig van toon, maar zonder aanmatiging, het doet de fouten der tegenstanders 
meer bevroeden door wat het er tegenover stelt dan door den directen aanval, het 
geeft feiten en cijfers, klaar en zonder opsmuk, toch is het allesbehalve droog, 
integendeel boeiende lectuur. Doch tegelijk de tekortkomingen en de 
eenzijdigheid, voor Colijn is er eigenlijk slechts één probleem in het koloniale 
vraagstuk, dat van de economische welvaart. Dat is het eenige waarnaar hij 
streeft. Het is een feit zegt hij (blz. 37), dat een bouw met suikerriet beplant 5 tot 
8 maal meer opbrengt dan een bouw met in-landsche gewassen beplant en 2 à 3 
maal zooveel geld onder de in-landsche bevolking brengt. Het feit is er en 't feit 
is zeker van gewicht, doch is daarmede uitgemaakt, dat de inlander gedwongen 
moet worden zijn gronden aan de suikerondernemingen af te staan? Het schijnt, 
dat de schr. niet ziet, dat er gronden kunnen zijn ondanks dat voordeel de voor 
suiker beschikbare terreinen toch niet uit te breiden. Welvaart voor Hollanders 
en inlanders beiden — die zoekt de schr. Aan de vraag hoe de voordeden 
tusschen beiden te verdeden wijdt hij niet veel aandacht, hij wil dat blijkbaar 
zooveel mogelijk aan het spel der economische factoren, aan vraag en aanbod 
overlaten. Ook dat treft, doch meer wordt zijn kijk op de zaak gekarakteriseerd 
door de wijze, waarop hij over het onderwijs spreekt. Er is meer begeerte naar 
onderwijs, zegt schr., dan behoefte eraan. Hij ziet niet, dat de begeerte zelf uit 
behoefte werd geboren. Bij hem wordt de behoefte bepaald door het 
economische rendement; dat het onderwijs op zichzelf een behoefte, die van den 
drang naar weten, kan vervullen, het komt niet in Colijn op. De schr. is niet de 
eerste, die er op wijst, dat Indië in sommige deden een teveel heeft aan 
intellectueele krachten, dat van deze niet altijd het gebruik kan worden gemaakt, 
dat zij begeeren. Voor de inrichting van ons onderwijs in Indië is dat van groot 
belang, er 
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is iets waars in de dikwijls geuite bewering dat het onderwijs in Indië nog te 
westersch is, veel te weinig aandacht is geschonken aan nieuwe paedagogische 
inzichten, met name aan wat iemand als G. J. Nieuwenhuis hierover heeft 
gezegd, doch wie niet enkel naar de economische zijde ziet, kan het alleen 
dwaasheid noemen indien van een re veel aan onderwijs in Indië wordt 
gesproken. 

Had Colijn hierover de zending eens geraadpleegd, hij had ongetwijfeld 
gehoord, dat haar arbeid zonder onderwijs, intellectueel onderwijs, niet mogelijk 
is. Opheffing, zedelijk en Christelijk, zonder scholen is ondenkbaar. Motiveert 
dat op zichzelf niet een gehoor geven aan den aandrang die vanuit inlandsche 
kringen in deze op ons wordt uitgeoefend en moet voor economische bezwaren 
niet een andere uitweg worden gezocht dan beperking? 

Maar niet alleen in het onderwijsvraagstuk, overal komt duidelijk de 
beperktheid van Colijn's visie aan het licht. Zoo bij de poenale sanctie. Ik spreek 
geen oordeel over deze vraag, het kàn zijn, dat zij onmisbaar is, liever: nu nog 
niet geheel gemist kan worden; doch voor Colijn schijnt het bezwaar van een 
straf van Staatswege op verbreking van een arbeidscontract, een bezwaar van 
sentiment en rechtsovertuiging, eenvoudig niet te bestaan. Er is geen regel 
waaruit blijkt, dat hij het zelfs maar heeft gevoeld. 

Zijn geheele kijk is die van den ondernemer. Hij ziet ons bestuur als voor 
Indië, ook voor de inlanders, profijtelijk. En daarin zal hij wel gelijk hebben en 
niet alleen voor economische belangen, ook voor orde, recht, techniek. Of liever 
daarin heeft hij gelijk. Het zou een ramp voor Indië zijn als het ons gezag 
verloor. Het is goed, dat dit telkens weer wordt gezegd in dezen tijd. Maar dit is 
toch niet het eenige. Er is ook een vraag van sentiment. Het is nu eenmaal niet 
anders: overheersching van vreemdelingen wordt overal en altijd als druk 
gevoeld, hoe goed die vreemdelingen het ook meenen en hoe verstandig zij ook 
besturen. En laten wij nu maar aannemen, dat wij het goed meenen met de 
inlanders, voor het Gouvernement als geheel geldt dat zeker. Toch blijft de druk. 
Colijn wijst er op, dat toch het overgroote deel der bevolking, de kleine boeren 
daar niet aan denken, tevreden zijn als de oogst goed is en verder met rust 
wenschen te worden gelaten. Dat mag waar zijn, het is niet afdoende; zeker, 
revolutionnair is die bevolking niet. zij heeft zelfs geen moeite om opstandige 
gevoelens te onderdrukken. Het is altijd en overal waar: de massa volgt, zij komt 
eerst in beweging als er leiders z i jn  die haar aanzetten. Maar meent Colijn dat 
de massa niet in beweging zou zijn te brengen, dat zij zoo zeer tevreden is met 
ons bestuur dat daarvan geen sprake kan zijn? Is er één volk, dat de 
vreemdelingen als regeerders anders dan gedwongen aanvaardt, wordt niet elke 
gezagsuitoefening van den volksgenoot als vanzelfsprekend aanvaard, tot druk 
als zij van den vreemdeling komt? Moet dan niet met het sentiment der be-
volking waarin op den bodem ontevredenheid ligt en ook met de 
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gevoelens der leiders, die invloed op haar kunnen krijgen, rekening worden 
gehouden? Wij kunnen naar mijn meening alleen dan in Indië een dragelijke 
positie behouden, of moet ik zeggen, herkrijgen, indien wij begrijpen dat op den 
duur niemand de over-heersching wenscht. 

Het geeft licht tot verwarring aanleiding indien wij de verhouding tusschen 
ons en de inlanders vergelijken met die van patroon en arbeiders ten onzent, 
maar in zoover is er overeenstemming, dat bij beide alleen dan een zakelijke op 
vertrouwen berustende verhouding denkbaar is, indien hij, die de macht heeft, 
laat voelen, dat hij begrijpt, dat degeen, die aan de andere zijde staat met zijn 
tegenwoordige positie — hoe noodzakelijk zij wellicht op het oogen-blik is — 
op den duur niet tevreden kàn zijn. Dat hij alleen leeft bij de hoop op beter. 

Voor de verhouding Holland-Indië is het voogdijbeeld vaak gebruikt. Orn het 
hier ook eens te pas te brengen: Colijn is een voogd, die zorgt, dat zijn pupil het 
goed heeft wat voeding en kleeding betreft, die aan de maatschappelijke 
toekomst ook nog wel denkt, maar die zich vooral niet wil inlaten met wat er 
innerlijk in hem omgaat. En daar verkleumt de pupil bij. 

Ik herhaal wat ik boven zeide. Had Colijn de zendingsvraag in zijn 
beschouwing betrokken, hij had anders geschreven. Hij zelf maakt de opmerking 
(blz. 53), dat wie de opleving in Indië niet ziet als deel van de reactie waarin 
geheel Azië tegenover de Euro-peesche macht zich plaatst, niet den juisten kijk 
erlangt op de problemen in Indië. Uit zijn boek blijkt niet, dat hij zich zelf dit 
voor oogen heeft gehouden: had hij het gedaan, het geestelijk leven zou voor 
alles zijn aandacht hebben gevraagd. 

Ik heb nog een ander bezwaar tegen het boek, waarin het weder typisch 
ondernemersuiting is, het is simplistisch en geheel onhistorisch. De schrijver 
meent door enkele maatregelen van boven af de historische lijn te kunnen 
ombuigen. 

Gelijk bekend is, is Colijn tegenstander van den Volksraad in zijn 
tegenwoordigen vorm; hij kan onder de bestaande Grondwet moeilijk worden 
opgeheven, maar zijn bevoegdheid moet worden beperkt en zijn taak 
grootendeels overgenomen door afzonderlijke Raden voor Java en Sumatra. Dit 
is in dubbele zin onhistorisch. Vooreerst berust het op een onhistorischen kijk op 
de volksvertegenwoordiging. Want waarop steunt het advies? Op de 
omstandigheid dat een oppositie in den Volksraad nooit gedwongen kan worden 
de regeering over te nemen, terwijl toch juist die mogelijkheid die oppositie 
verantwoordelijkheid oplegt en in toom houdt. Dat is juist in het parlementaire 
stelsel als wij kennen, moet ik zeggen: kenden? want 't brokkelt af. Doch het 
parlementarisme is toch niet het eenige stelsel van volksvertegenwoordiging. Wij 
hebben het niet langer dan een zestig jaar en voor dien was er toch ook 
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een volksvertegenwoordiging. In Duitschland was het voor de revolutie 
onbekend en ook elders kent men het parlementaire stelsel, een typisch Engelsch 
verschijnsel en alleen consequent door te voeren waar slechts twee partijen 
tegenover elkaar staan, niet. Waarom zou in Indië geen andere vorm van 
vertegenwoordiging dan het parlementaire stelsel mogelijk zijn? Zeker, Indië 
heeft in een weinig gelukkig oogenblik in de geschiedenis van de staatkundige 
democratie zijn vertegenwoordiging ingevoerd. Het parlementaire stelsel was 
over zijn hoogte heen, toonde overal gebreken en niemand ziet nog scherp de 
richting, waarin het moet worden verbeterd. Doch daaruit volgt nog niet, dat we 
als dat niet mogelijk is, het parlement moeten afschaffen. En als dat voor ons niet 
vaststaat, waarom zou dan a priori in Indië een andere vorm van 
volksvertegenwoordiging dan het parlementarisme uitgesloten zijn? 

Doch in de tweede plaats acht ik Colijn's voorstel onhistorisch omdat hij met 
het feit. dat de Volksraad nu tien jaar bestaat niet voldoende rekening houdt. De 
schr. is te veel realist om niet te begrijpen, dat het geen zin heeft thans te 
debatteeren of men in 1917 liever een anderen weg had moeten volgen. Wat 
daarvan zij, thans is de Volksraad er en voor men er over spreekt zijn bevoegd-
heden te verminderen moet men nagaan welke plaats hij niet bij de Indisch-
Europ. pers, maar in de waardeering der bevolking heeft gevonden. Ieder 
onderzoek daarnaar ontbreekt in Colijn's boek. De beperking van zijn beteekenis 
wordt van boven af gedecreteerd. De Volksraad wàs westersche import in 1917, 
doch Java en Sumatra-raden zouden het evenzeer geweest zijn. Het is de vraag of 
het anders kon. Doch als wij nu spreken over verandering, moet voor alles 
worden gevraagd, welke plaats dit college in de gedachten van de leidende 
volksgroepen inneemt. Alleen dan indien de waardeering ongeveer gelijk nul is, 
zou men met Colijn's plannen een proef kunnen nemen, waarbij ik geheel in het 
midden laat welke waarde zij overigens hebben. 

Ten slotte: staatkundige ontwikkeling is historische groei. Is daarbij ook niet 
een tijd, dat we moeten afwachten, niet experimenteeren? En zijn we niet in dat 
stadium ten aanzien van den Volksraad? 

Vat ik samen, Colijn's boek is een helder en knap boek. Doch het bevredigt 

niet, omdat het onhistorisch is en schr. niet ziet, dat het koloniale vraagstuk voor 

alles een zedelijk vraagstuk is. Voor een goed bestuur kan de zakelijke kijk van 
den ondernemer niet worden gemist. Doch dat is niet het eenige en niet het 

meeste. Van een Christen-staatsman hadden we meer en beter mogen ver-

wachten. 
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