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VAN CALVIJN TOT COLIJN* 

INLEIDING. 

De beteekenis van den naam Colijn is geen probleem. 
naam 1S een program. Niemand behoeft in twijfel 

te verkeeren over den zin der benoeming van den heer 
•uoiijn tot minister-president en tot minister van koloniën. 
Z-ijn carnere is hiermee niet afgesloten. In het verschiet 
ligt het ambt van gouverneur-generaal over Indonesië. 
Derha.ve is de neer Colijn een figuur van belana, niet 
z o o z e e r  o m  w a t  h i j  i s ,  d o c h  d o o r  h e t g e e n  h i j  v e r t e 
genwoordigt. Niet de persoon interesseert ons 
zoozeer, dan wel de ideologie. 

De heer Colijn is een orthodox calvinist. Dit is geen 
toeval. De hoofdfiguren van het nederlandsche imperia
lisme. van Jan P. Coen tot Van Heutsz en Idenburg 
zijn het evenzoo geweest. De heer Colijn is ongetwijfeld 
een andersoortig calvinist dan Abraham Kuyper het 
/Tc™ Z1,n besteJa^n- bijv> in den tfid dat "Ons Program" 
(iö/8) ontstond. Kuyper was toen de vertegenwoordiger 
van „de kleine luyden" in hun oppositie tegen het 
liberale kapitalisme, de man van den allengs verdwij
nenden werkenden middenstand en van den handarbeider, 
cue de machine haatte. Het is belangwekkend, thans te 
bladeren in „Ons Program" (vierde druk, 1907) van 
ixuyper. Men vindt er schoone woorden ten bate van 
de gewetensvrijheid, zoozeer dat zelfs het recht van den 
staat wordt ontkend om tot krijgsdienst te dwingen 
lp. yj) men treft er een pleidooi in vóór het „steeds 
meer bemoeilijken van belastingheffing door den staat 
p. u/) een waarschuwing tegen de gevaren van het 

koningschap (p. 111) omdat van een hofstoet „voor 
den standaard van het zedelijk leven zelden veel heil is 
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afgevloeid. De bevolking eener hofstad staat in karakter 
gemeenlijk achter bij die van andere steden." Men 
hoort nog de naklanken van Kuyper's kamer-redevoe
ringen uit 1874, waarin „radicaal en revoiutionnair" 
tegen de rijken werd getoornd. 

Doch dit alles was een kort en betreurenswaardig 
intermezzo. Het calvinisme paste zich ook bij het moderne 
kapitalisme aan met een gemak, waardoor Kuyper, doch 
vooral Colijn, de vertrouwensman werd van de neder-
landsche bourgeoisie in al haar schakeeringen van liberaal 
tot katholiek. Men verwondere zich daarover niet. 
Want de leer van Calvijn heeft alle strekkingen in zich, 
om de geestelijke wapens te leveren voor het nationa
listische en imperialistische kapitalisme. Het tezamen 
noemen van den naam van den heer Colijn met dien 
van Calvijn is ongetwijfeld een vereeniging van zeer 
ongelijke waarden. Het is echter gerechtvaardigd, omdat 
de politiek van Colijn nauw verbonden is aan de leer 
van Calvijn. 

HET CALVINISME. 

De fransche hervormer Calvijn, gedurende eenige jaren 
almachtig in Genève, heeft zijn naam gegeven aan het 
protestantisme, zooals dat in de landen met een op
komend handels- en bedrijfskapitalisme wortel heeft 
kunnen schieten. Zwitserland, Nederland, Schotland, 
gedeeltelijk Engeland doch vooral Amerika waren de 
gebieden, waar dc behoeften van het groeiend kapita
lisme geestelijk bevredigd werden door de leer van 
Calvijn. Dat wil niet zeggen, dat de kooplieden en 
ondernemers als vrome zielen dorstten naar hetCalvinisme. 
Wat hun betreft was elk geloof goed, dat winst en 
macht mogelijk maakte. De hollandsche regenten en 
handelaars, die geen inmenging van de kerk duldden 
in hun particuliere aangelegenheden, die zelf „rekkelijk 
w a r e n ,  v r i j z i n n i g  e n  b e r e k e n d  „ v e r d r a a g z a a m  u i t  
zakenbelang, verborgen in Japan bijv. angstvallig, 
dat ze christenen waren, omdat de Japanners geen 
handel met christenen mochten drijven. Doch er was 
een groot verschil tusschen wat zij zelf geloofden en 
wat ze goed vonden, dat de massa aanvaardde. De 
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vraag is dus niet: wat geloofde de bourgeoisie — doch 
wel: welk geloof steunde of propageerde ze? Niet het 
lutnerdom. Luther, steunpilaar van de nationale vorsten 
en den landadel, had vooral succes in Duitschland en 
Z, wed en. Maar de bourgeoisie is in haar hart republi-
ceinsch, ze duldt geen opperheerschappij van vorst, 
adel ot geestelijkheid, omdat zij zelve de heerschende 
klasse wil zijn. Calvijn erkent het recht, een vorst af 
burgen;211' waarborgt tevens het gezag der 

Voor Calvijn is God in de eerste plaats de a 1 mach-
tige. Uit deze veronderstelling put hij nu ook alle 
conclusies. Is God almachtig, dan is de mensch zijn 
wiLoos werktuig. Dan bepaalt God, en God alleen 
wat de mensch zijn zal en zijn mag. De mensch is dan 
een ellendig, nietswaardig wezen. Rijk of arm, machtiq 
ot s.aaf, voorspoedig of ongelukkig _ hij is het door 

P j,_besluit. Aan niemand is God rekenschap ver
schuldigd. Hij heeft vóór-beschikt welk lot een mensch 
zal ten deel vallen; door deze „predestinatie" Jiat 's 
menschen leven geheel ïn Gods hand. Tot zoover is 
ook voor Calvijn God het wezen „uit wien, door wien 
en tot wien alle dingen zijn." Meestal echter verbindt 
de theologie daaraan, dat God niettemin (hoewel hij 
het kwaad veroorzaken zou en de ellende) ons aller 
vader 1S, die ons ]ief heeft tQ(. ong ^ £^ vader]i. 
liefde maaKt met begrijpelijk, waarom God dan menschen 
t u c h t i g t ,  d o o d t ,  e n  v e r d e r f t .  C a l v i j n  n u  o n t k e n t  
consekwent dat God alle menschen lief heeft. Integen
deel: als God zijn schepselen verdoemt (en volgens 
Ca.vijn is s,echts een klein deel tot zaligheid uit
verkoren) is Qit juist, omdat God hen niet liefheeft 

" zeJs -godslasterlijk, te gelooven, dat God alle 
m e n s c h e n  z o u  l i e f h e b b e n ,  w a n t  G o d  h a a t  d e  v e r  
w orp en en, omdat ze van zijn geest ontbloot zijn." 
(..Institutie , III 22). Vindt deze leer ingang, dan zijn 
de gevolgen belangrijk. De machtige, de rijke, de man 
van succes, de gelukkige - hij meent door Gods speciale 
hulp, als werktuig des Heeren, recht te hebben op 
eigendom en gezag en geluk. De geslagene echter, de 
J'fj' de, ar,me' dienaar - hij kan niet anders 
dan door geloor aan Gods almacht zichzelf beschouwen 
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als een stiefkind des Heeren op aarde. „God 
zelf werkt hem tegen!" Zijn ellende is dan 
„Gods wil". 

De aldus gevormde Godsopvatting vindt steun in 
den Bijbel. Men vergete niet, dat de Godsvoorstelling 
uit het Evangelie (zelve ook vol tegenstrijdigheden) in 
den Bijbel betrekkelijk geïsoleerd is. In het Oude 
Testament, in de Brieven en de Openbaring van 
het Nieuwe Testament is slechts zelden sprake van den 
vergevensgezinden, goeden, liefhebbenden, reddenden 
God-Vader. Niet één procent van den Bijbel is evan
gelisch. Overwegend is de opvatting (theologisch de 
eenig-verdedigbare) dat God zijn tegenstanders en 
vijanden haat en vernietigt, door middel zijner aanhangers. 
God is een krijgsman (Exodus 15 : 3), de Heer der 
Legerscharen, die zegt: „Daarom ga, versla Amalek en 
tref hem en al wat hij heeft, met den banvloek; ver
schoon hem niet, maar sla dood man en vrouw, kind 
en zuigeling, rund en schaap, kameel en ezel". (Samuel 15). 
Een wreker is God „die grimmig wraak oefent op zijn 
tegenstanders . (Nahum 1 : 2). „Gij zult ai de volken 
die Jahoe Uw God u overgeeft, verslinden. Verschoon 
hen niet." (Deut. 7 : 16). God „richt op aarde de 
verwoestingen aan". (Psalm 46 : 9). „Buiten Mij is er 
niets. Ik ben de Heer en niemand meer. Ik formeer 
het licht en schep de duisternis. Ik maak den vrede 
en schep het kwaad. Ik, de Heer, doe al deze dingen . 
(Jesaja 45 : 6). Jesaja stelt God vóór, roodgeverfd door 
het bloed der volkeren, die vertreden zijn. „Ik vertrad 
de volkeren in mijn toorn, vertrapte ze in mijn ver
bolgenheid, zoodat hun levenssap spatte op miine 
kleederen en ik mijn gansche gewaad bezoedeld heb. 
(Jes. 63). Zelfs Ds. Bakels verwijt Jesaja, dat hij „God 
voorstelt als een bebloeden slachtersbaas" („De groote 
Begoocheling") maar, zegt hij, het Nieuwe Testament 
doet het óók, getuige de „Openbaring" (19 : 13 en 
14 : 15). En het Nieuwe Testament ziet ook in God 
de bron van alle gezag, wekt op tot gehoorzaamheid 
van de slaven jegens de „meesters in het vleesch . 
(Rom. 13, Efeze 6 : 5, Kolossenzen 3 : 22, I Timotheus 6, 
Titus 3, I Petrus 2 : 13). Volgens deze mentaliteit 
hebben dus degenen, die als Gods werktuigen door hem 
4 



zijn aangesteld, alle recht, anderen te onderwerpen, te 
overheerschen en desnoods te dooden. 

De groote vraag is slechts: wie beschouwen zich 
a l s  v a n  G o d  g e l i e f d ?  D a t  z i j n  a l t i j d  d e  h e e r -
s c h e n d e  k l a s s e n  g e w e e s t ,  d i e  h u n  m a c h t ,  r i j k 
d o m  e n  s u c c e s  t o e s c h r e v e n  a a n  G o d s  h u l p .  
Aldus wordt het volkomen begrijpelijk, dat de Neder-
landsche bourgeoisie het als een goddelijk recht 
beschouwde, in Nederland en Indonesië uit te buiten, 
te rooven en te dooden. Dat ze den oorlog zag als 
een door God geoorloofd middel, een gezegend wapen. 
Dat ze den Staat, als geweldsapparaat, een van God 
gegeven instrument achtte, en geen enkel gewetensbe
zwaar kon hebben tegen het dooden van menschen van 
wie men aannam, dat ze „door God verlaten" waren. 
Dit alles is niet „de zondeval van het Christendom", 
zooals Prof. Heering meent — dit is zijn wezen en zijn 
overwinning. 

De nederlandsche vroom-doende burgerij achtte haar 
staat nauw met God verbonden. Reeds Groen van 
Prinsterer (Ned. Gedachten II, p. 69) schreef: „Zoolang 
de zonde op aarde is, zal ook de oorlog een nood
zakelijkheid zijn, een plicht, een zegen" „Op 
dergelijke krijgsbedrijven (1568—1648, 1672, 1813) 
zien wij met nationalen trots, neen, met lof en dank 
aan den Heer der Krijgsscharen terug". De calvinist 
H. de Wilde (in „De anti-rev. partij en haar Program") 
wil eerbied „voor den naam van dien God, met wien 
Nederlands eerste Oranje een heilig verbond sloot", 
(pag. 357). „De Landshistorie leert de leiding Gods 
met dat volk" (pag. 340). „Gelukkig, dat er een God 
is, die ook over Indië waakt en over den arbeid, die 
daar in Zijn naam en in Zijn vreeze geschiedt" (pag. 398). 
Bij deze godsopvatting verbaze men zich dus niet, dat 
de heer Colijn in verkiezingspamfletten van dit jaar 
wordt aangediend als „de van God gegeven leider der 
anti-rev. partij", en evenmin hierover, dat deze leider 
zelf in een strooibiljet aankondigt, de revolutionnairen 
hier en in Indië flink te zullen aanpakken, want: „de 
eerste klap is een daalder waard". Het klinkt vulgair, 
maar daaraan was voorafgegaan de aansporing, om de 
muiters van „De Zeven Provinciën" zoonoodig met 
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een torpedo naar den kelder te jagen. Dat was 
h e l d h a f t i g  —  e n  v o o r a l  v r o o m  . . . .  

CALVINISTISCHE POLITIEK. 

De Nederlandsche burgerij aanvaardde tijdens den 
tachtigjarigen oorlog het calvinisme, vooral nadat juist 
de calvinistische sekten zich als strijdbare, wreede, niets
ontziende troepen hadden doen kennen. De militairen, 
de zeevaarders en de Oranje's waren velen voorgegaan. 
En welke successen hadden de watergeuzen, de Oost-
Indië-vaarders en de Oranje's niet kunnen boeken! 
Tijdens den „Gouden eeuw" was dan ook de machtige, 
welvarende, heerschende bourgeoisie overwegend de 
leer van Calvijn „toegedaan". De klassentegenstellingen 
waren reeds toen scherp, doch het „lagere volk", dom 
en vroom gehouden, was verslaafd aan den alcohol 
(vele domine's dronken niet alleen, doch verkochten en 
distilleerden zelfs sterken drank!) en vermaakte zich met 
wreede spelen, zooals katknuppelen, gans-onthoofden, 
palingtrekken. (Prof. Knappert: „Geschiedenis der Ned. 
Herv. Kerk"). De armoe der stedenproletatiërs en der 
boeren was ontzaglijk, de hygiënische toestanden erbar
melijk, omdat op bijgeloof berustende bezweringen en 
huismiddeltjes de ziekten slechts verergerden. In Am
sterdam vaagde één pest-epidemie 18.000 menschen 
weg, in Leiden een derde gedeelte der bevolking. In 
1621 nog werd Drente door hongersnood geteisterd. 
Geregeld werd in Leiden '/3 der bevolking door liefda
digheid in het leven gehouden, in Amsterdam leefde 
il7 van de bedeeling. Groote troepen bedelaars en land-
loopers stroopten het platteland af en maakten de stad 
onveilig. Sinds dezen „bloeitijd" kende men hoog — en 
laagconjunctuur, doch de klassenverschillen namen slechts 
toe. Over den huidigen toestand van het proletariaat 
in crisistijd (ongeveer 450.000 werkloozen van wie nog 
geen 200.000 ondersteuning ontvangen) is het over
bodig, hier te spreken. De verhoudingen toch zijn als 
in elk ander kapitalistisch land. 

Het Calvinisme speelde echter een bijzondere rol in 
Oost-Indië. De vraag, wie eigenlijk door God zijn 
uitverkoren, werd nractisch beantwoord met: „In aeen 
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geval de kleurlingen." Als Mahomedanen of Heidenen 
golden de Indonesiërs als van lager ras, omdat hun 
aard en beschaving een geheel andere was dan die 
van het westen. Men beschouwde het afwijkende, het 
andersoortige als vijandig en achtte zich geroepen, er 
over te heerschen. De Bijbel verschaft in Genesis 9 
daartoe de voorwendselen. Omdat Cham en zijn. zoon 
Kanaan (die gelden als de stamvaders der gekleurde 
rassen) den dronken Noach zouden hebben bespot, zou 
deze hen voor eeuwig hebben vervloekt, aldus de 
kleurlingen tot dienstbaarheid veroordeelend. „En No
ach zeide: Vervloekt zij Kanaan; een knecht der knechten 
moet hij voor zijn broeders (Sem en Jafeth) zijn. Ge
zegend zij de Heere, de God van Sem. En Kanaan 
zal zijn knecht zijn. God zegene Jafeth en hij wone in 
de tenten van Sem. En Kanaan diende hem als knecht." 

Toen de Hollanders, in concurrentie met de Span
jaarden en de Portugeezen de kaapvaart afwisselden 
met den handel op Indië, was hun bedoeling niet, we
z e n l i j k  t e  k o l o n i s e e r e n ,  n i e t  z i c h  t e  v e s t i g e n  i n  
Indië, zooals bijv. de Engelschen zich neerzetten in 
Amerika, Afrika, Australië. Men zocht slechts steun
punten voor factorijen, voor handelskantoren en stapel
plaatsen. Toen de eerste expedities „zoo rijkelijk gela
den" teruggekeerd waren, vereenigden de kooplieden 
zich in 1602 in de Ver. Oostindische Compagnie, welke 
het monopolie verwierf voor handel en kolonisatie in 
Indonesië. Tengevolge hiervan waren de winsten enorm. 
Van 1602—1610 keerde ze een winst uit van 225 °/0 
(in 8 jaar!). Over de jaren 1610—1611 bedroeg de 
winst in geld en goederen 162 °/0. Nadien was de uit-
keering herhaaldelijk 25 °/0 per jaar. Doch ook de kaap
vaart bracht groote sommen op. In 1601 bracht Van 
Noort 60 ton gestolen goud mee, in 1604 Van Heems-
kerck een waarde van 4 '/2 millioen, afkomstig van het 
vermeesteren van een Portugeesch schip. De West-
indische Compagnie organiseerde rechtstreeks den zee
roof, welke van 1623—1636 aan buit opleverde 540 
schepen ter waarde van ruim 70 millioen. Alleen reeds 
de „Zilvervloot" van Piet Hein bracht in 1628 ongeveer 
15 millioen op. 

Voor het overige werd gezorgd, dat de Hollanders 
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hun handelsmonopolie ook behielden. Bmtenlandsche 
concurrenten werden met geweld geweerd, en dc be
volking vreeselijk gestraft, indien ze aan bngelscnen o 
Portugezen leverde. Op z.g.n. hongi-tochten werd 
dan de oogst verwoest, werden de inlanders tot hongers
nood gedoemd, en bij verzet vermoord. Zoo roeide 
Tan P. Coen, de eerste meedoogenloos-wreede en \room 
calvinistische imperialist van groote reputatie, op het 
eiland Banda in 1621 de gansche bevolking uit, behalve 
1200 gevangenen, die in concentratiekampen bezweken. 
En Coen vermeldt dit aldus: „Alle steden en sterkten 
vrn Banda door Gods genade ingenomen, met den 
arond qelijk gemaakt, verbrand ,In„een f f J 
Sn lastgevers van de O. I. C. schreef Coen dat de 
wapens moeten worden gevoerd door de voordeelen 
die wij genieten door den handel, zoodat de handel me 
zemder in oorlog, noch de oorlog zonder den handel 
kan blijven bestaan . Buit, winst, geld - a] ajn de 
Goden der hollandsche bourgeoisie. Reeds in 1588 
zeiden de Utrechtsche hoplieden in een vertoog, „dat 
de Hollandsche koopman voor geld alles ^1^ e 

dat hij zelfs zijn God zou verkoopen, zoo hi] Hem maar 
k o n  l e v e r e n " .  ( Z i e  o . a .  J .  B .  M e y e r :  „ J a n  P .  C o e n ) .  

Tan P. Coen wordt nog immer als een der grootste 
Nederlanders vereerd. Standbeelden zijn hem opgericht 
in Hoorn en Amsterdam (bij Beurs en Handelsmaat
schappij '). Bij de onthulling van zijn standbeeld in 
Hoorn sprak de roomsche leider Schaepman aldus over 
Coen • „Zijn vroom gemoed is op de verspreiding va 
het Evangelie gericht .... Voor hem is de oorlog niet 
alleen een middel tot den vrede, maar een wapen van 
recht en een Godsgericht". En Koningin Wilhelmina 
sprak 10 Juli 1914 bij de onthulling van het monument 
voor den militair Thomson: „Voorwaar, de dagen van 
Coen en de Ruyter, zij behoeven, zij mogen met tot 
het verleden behooren . . • • . 

Welnu, ze behooren niet tot dat verleden, 
gouverneur-generaal Reaal erkende in de 7de eeuw 
dat de Nederlanders zich gedroegen als „de allerwreedste 
natie van de geheele wereld". In 1675 heerschte er 
op Java hongersnood. De bewindvoerders der Com
pagnie keurden echter af, dat handelsschepen werden 
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aeb ruikt, om rijst in te voeren, „De schepen dienden 
voor den handel en niet om menschen te spijzigen, die 
ons eigenlijk niet raken . Gouverneurs-generaal met 
een jaarlijksch inkomen van 30.000 gulden 
eenige jaren terug met vermogens van 2 tot 5 millioe . 
Ze stalen zich rijk. Doch ze hadden geen• 
bezwaren om in 1740, enkel uit angst, 10.000 arme 
Chineezen bij Batavia uit te moorden. In het begin 
der 19de eeuw liet „de donderende groote heer 
Daendels door dwangarbeiders binnen een ee 

postweg aanleggen op Java, waarbij 10.000 inlanders 
ongeveer, mishandeld, ondervoed en afgebeuld, het leve 
lieten. Vast staat dat deze Daendels een vulgaire dief 
was. Maar hij staat als één onzer grootste gouverneurs 
bekend, omdat hij de bevolking dwong tot aanplan 
van koffie- en djati-boomen. Zoo begon de negentiende 
eeuw. Het in 1830 ingevoerde cultuurstelsel bepaalde, 
dat de inheemsche bevolking '/s van den grond moest 
afstaan voor den bouw van producten, welke den Staat 
ten goede kwamen. Ze zou dan verder vanbelastmg 
ziin vriiaesteld. Doch wie Multatuli s werken heeft 
gelezen weet, wat dit systeem beduidde: onteigening 
op groote schaal, handhaving der landrente. verprok-
tariseering der kleine boeren buffelroof en knevelarij 
Op lava brak enkele malen hongersnood uit. Doch 
de Handelsmaatschappij, die voor de regeering 
marktwaren transporteerde, maakte enorme winsten. 
De reeders ontvingen 10 °/0 regeeringssubsidievoorden 
bouw van elk schip, en enkele reizen naar Indl* jachten 
voldoende op, om het schip vrij te maken. Bovendien 
maakte de Nederlandsche Staat zooveel winst op de 
indische producten, dat tot 1870 in totaal ongeveer 
800 millioen gulden aan „batige saldo s konden worden 

^Sdien is de onmiddellijke regeerings-exploitatie 
gevolgd door de niet geringere uitbating van Indonesië 
door particuliere ondernemers, sterk geworden door 
hun vereeniging in machtige maatschappijen, welke den 
staat dwongen haar belangen te bescherme . 
Handelmaatschappij, de Deli-Mij., de Koninklijke Pet -
leum Mij., de H. V. A., de N. I. Landbouw Mij. enz. 
tezamen met engelsche en andere uitheemsche organi-
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saties voeren thans economisch het bewind. Ze hebben 
de pers geheel in handen, en het gouvernement is van 
hen ook geheel afhankelijk. Het is bekend, dat de 
waarde der eigendommen, in handen der europeesche 
bezitters, wordt geschat op 4000 miilioen, in normale 
tijden opbrengende 400 miilioen zuivere winst, die naar 
Holland vloeide. In die „normale" periode moest de 
inlandsche bevolking gemiddeld leven van 8 cent per 
dag en prr ziel, dus een gezin van 5 personen van 
ongeveer f 2.50 per week. Thans zijn er tal van streken, 
waar dit bedrag daalde tot 2ll2 cent per dag en 75 ct. 
per week. Zelfs bij lage prijzen kan men zich voor
stellen, wat voor zuik een bedrag kan worden verkregen! 
Het europeesche gezin, dat 100 gulden per week 
verteert, leeft „matig". 

De toestand van het Nederlandsche proletariaat ver
beterde door de indische winsten geenszins, ook al 
tracht bijv. de S. D. A. P. dit te suggereeren. Immers 
indien in Nederland de materieele positie der arbeiders 
tijdelijk verbeterde, de kinderarbeid, de overmatige 
arbeidsduur en het hongerloon betrekkelijk werden 
overwonnen in dien bloeitijd, dan geschiedde dit door 
toenemende industrialisatie en door deelneming aan het 
internationale handelsverkeer in een periode (van om
streeks 1893—1925) dat .— mede door voorbereiding 
en uitvoering van den wereldoorlog — het kapitalisme 
in hoogconjunctuur verkeerde. Landen zonder noemens
waardig koloniaal bezit als België, Denemarken, Zwitser
land enz. profiteerden evenzeer van deze opleving. De 
indische winst werd belegd in duitsche, engelsche, 
belgische en andere aandeelen en ging gedeeltelijk door 
speculaties, koersdaling, „wanbetaling" (door Duitschland 
bijv. waar minstens 2000 miilioen van hollandsche be
zitters vast zit) verloren, zonder dat één nederlandsch 
arbeider een cent daarvan profiteerde. Wat trouwens 
de indische exploitatie even immoreel zou doen zijn! 

Doch thans, in een tijd van weergalooze laagcon
junctuur, van crisis zonder einde, daalt het levenspeil 
van den nederlandschen arbeider tot dat van de vorige 
eeuw, zonder de geringste kans op verbetering binnen 
het raam van het kapitalistisch systeem. 
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t)E TAAK VAN COLIIN. 

De heer Colijn is een veelzijdig man. Hij is militair, 
kapitalist, politicus en calvinist. Hij vereenigt belang 
en belangstelling in Indië met die in Nederland. Zijn 
loopbaan is niet abnormaal, zelfs in burgerlijken zin 
„voorbeeldig". Van luitenant bij het indische leger klimt 
hij op tot kapitein en majoor, later tot hooggeplaatst 
ambtenaar: adviseur voor de bestuurszaken der Buiten
bezittingen. Hij is zeer bevriend met Van Heutsz, den 
veroveraar van Atjeh, dat hij te vuur en te zwaard 
onderwierp. Prof. Snouck Hurgronje zegt hiervan diplo
matiek: „Men kan zich nauwelijks een té ongunstige 
voorstelling maken van de gevolgen voor land en volk . 
De methoden van Van Heutsz waren: „veelvuldige 
huiszoekingen, diefstal door minderen, het onbruikbaar-
maken van kampongs (uitbranden der dorpen!) het 
wegnemen (sic) van levensmiddelen, het in-beslag-nemen 
van geld, het doen verrichten van onbetaalde heeren
diensten." Deze Van Heutsz werd gouverneur-
generaal van 1904—1910. In deze periode gaat de heer 
Colijn „in zaken". In 1909 n.1. was door de Kon. Petr. 
Mij en de Handelmij opgericht een „Ned-Ind. Land-
syndicaat" met het doel, gronden te verkrijgen voor 
cultures en voor petroleumwinning. Van dit lichaam 
werd Colijn (nog ambtenaar) president-commissaris. De 
man, die in dienst van het gouvernement de rijke 
buitenbezittingen had afgereisd en ze uitnememd kende, 
stelde zich rechtstreeks in dienst van kapitalistische be
langen. Doch Colijn vervulde deze functie slechts enkele 
jaren. Hij werd als zoodanig opgevolgd door .... Van 
Heutsz! Colijn was intusschen door de anti-revolution-
nairen in Holland candidaat gesteld voor het lidmaat
schap der Tweede Kamer. Uit de bekende brochure van 
wijlen H. H. van Kol blijkt, dat „De Standaard" van 
10 Maart 1909 schreef: „Onder 's Heeren zegen heeft 
hij (Colijn) zich in de wereld een positie veroverd. 
Daarin is hij niet alleen geslaagd, maar zoogoed zelfs, 
dat één der belangrijkste ambten hem is toebedeeld 
met schitterende vooruitzichten". Zou hij deze prijsgeven 
voor een kamerzetel? „Maar de heer Colijn is Christen. 
Hij weet, dat boven zijn wil een hoogere wil staat. 
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ïn volkomen onderworpenheid aan 's Heeren wegen 
zal hij zich nimmer onttrekken aan wat hij roeping acht 
te zijn." Het blad suggereerde 22 Juni 1909 nogmaals, 
dat Colijn onbaatzuchtig een schitterende carrière prijs 
gaf voor een kamerzetel. Colijn werd kamerlid, zelfs 
minister van oorlog. En na zijn aftreden als zoodanig 
weer onbaatzuchtig .... directeur der Koninklijke Petr. 
Mij! Om na dit intermezzo wederom kamerlid en mi
nister te worden 

Uit deze droge opsomming der feiten blijkt, dat 
ambtenaren en autoriteiten rechtstreeks in dienst 
stonden van kapitalistische belangen. Vooral de Han-
del-Mij en de Kon. Petr. Mij wisten hen aan te wer
ven. De gewezen gouverneurs-generaal Van Lansberge 
en Van Wijck werden commissaris der Koninklijke, wat 
tonnen gouds oplevert. De g.g. van Heutsz werd com
missaris van twee bosch-exploitatie-maatsch. en van 
het Landsyndikaat. Minister de Jonge werd directeur 
der Kon. en is thans .... gouv. generaal. De heer 
Colijn was nog directeur van de Bataafsche (de hol-
landsche afd. van de Koninklijke) toen hij optrad als 
leider der anti-rev. partij en in die functie er voor 
ijverde, dat de rijke Djambi-velden in concessie zouden 
worden gegeven aan .... de Koninklijke! (1921) 

Bij het debat over de „Zeven Provinciën", sprak 
Albarda van „den eervollen loopbaan van den heer 
Colijn in Indië." Destijds echter, toen vertegenwoordi
gers van het Landsyndicaat groote concessies verwier
ven, met aanbevelingsbrieven van den minister van 
koloniën (De Waal Ma'iefijt) terwijl ze door den gou
verneur-generaal Idenburg (beiden calvinisten!) sterk 
werden gesteund, oefenden liberale burgerlijke bladen 
een sterke critiek uit op Van Heutsz en Colijn. De 
Indische „Locomotief" hekelde in 1912 herhaaldelijk de 
onwettelijke bevoorrechting. Toen in 1911 Van Heutsz 
pres.-comm. werd van het Landsyndicaat, schreef het 
„Soerab. Handelsblad" (17 Maart 1911) „Dat begint 
heel bar te worden. Een zóó onbeschaamd cynisme kan 
slechts gegeeseld worden met woorden, die men in een 
fatsoenlijk-dagblad moeilijk kan laten drukken. Men 
komt tot de conclusie, dat de heeren Van Heutsz en 
Colijn hun roeping zijn misgeloopen. Het blijken ge-
12 



boren kooplui, die in hun leven meer last hebben ge
had van gebrek aan geld dan van een te ruim geweten. 
Over het feit, dat Colijn als ambtenaar een indische 
onderneming leidde (in strijd met de wet) zegt het 
blad: 

Zoo iets brutaals hebben wij hier nog nimmer ge
zien" En de N. Rott. Ct. van 5 Febr. 1911 schreef 
er over: „Afgescheiden van het bedenkelijke, wat het 
beginsel aangaat, dat iemand zijn in ambtsbetrekking 
verworven wetenschap ten eigen bate aanwende, zou 
men dus hier te doen hebben met een schending van 
uitdrukkelijk voorgeschreven ambtsplicht. Onder éen 
voorbehoud natuurlijk: dat de heer Colijn, toen hij as 
syndicaatsbestuurder optrad en werkte, was landsdienaar, 
m.a.w. nog behoorde tot den indischen dienst. Maar 
onze meening kan er juridisch geen twijfel bestaan, dat 
dit zoo was". Thans zijn de liberakn dit vergeten 
D e  h e e r  M a r c h a n t  k e u r d e  i n  d e  k a m e r  ( 2 7  M e i  ï y / l j  
nog sterk af, dat men (d.i. Colijn) zoowel in net po.itieke 
als in het handelsleven een leiderschap vervuide en 
afwisselend minister was en directeur eener wereld
onderneming. Maar thans is Marchant minister in het 
kabinet-Colijn. De gansche nederlandsche bourgeoisie, 
van roze tot katholiek, van liberaal tot calvinist, staat 
n u  a c h t e r  C o l i j n .  D i t  b e t e e k e n t  i n  w e z e n  d a t  
z i j  h u l p  z o e k e n  b i j  d e  c a l v i n i s t i s c h e  i d e o l o g i e ,  
bij de geestesgesteldheid van het nationale, militaire en 
imperialistische burgerdom dat zich bedreigd ge
voelt en dus bereid is „er op te slaan. Alle genoemde 
politici: Van Heutsz, Colijn, Idenburg, De Waal 
Malefijt zijn vertegenwoordigers geweest van het 
orthodoxe calvinisme, van de anti-rev. oeginseien. Ze 
Weken de consekwentste zaakwaarnemers van het 
kapitalisme, verdedigers van het koloniaal bezit. Achtei 
hun politiek schaarc zich nu de bourgeoisie en de 
middenstand. Men heeft niet zoozeer gebrek aan 
grondstoffen (die veelvuldig zijn te verkrijgen) dan wel 
aan afzetgebied. Alle internationale conferenties (o.a. 
die te Londen) om de wereldmarkten te verdeden, 
leden schipbreuk. De handelsoorlog woedt, en een 
nieuwe groote concurrent: Japan, dreigt de europeesche 
producenten te verdrijven uit Azië en Zuid-Amerika. 
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Japan is voor Nederland niet alleen een economisch 
gevaar: men weet, dat het de handen uitsteekt naar 
Nieuw-Guinea (voor kolonisatie) en naar de olievelden 
van oorneo, geëxploiteerd door de Koninklijke. Van
daar toch ontvangt Japan zijn olie en benzine voor 
eger vloot en luchtvloot. Bij een dreigenden oorlog 
moet het Borneo wel bezetten, om zich de olievoor
ziening te garandeeren. Daarbij kan het rekenen op 
de sympathie der indonesische intellectueelen, die hulp 
verwachten van Japan, dat hen nu reeds vleit en den 
nationalisten zeker zelfbestuur zal beloven. Zoo werd 
b v. Mah Hatta op zijn reis door Japan gevierd als 
?°e, ^an°hl vaTn Java . De taak van Colijn is: in 
Nederland en Indonesië met fascistische maatregelen 
elk verzet, elke oppositie te onderdrukken, doch tevens 
buitenlanasche invloeden, economische en politieke te 
weren (behalve dan de engelsche). De arrestatie van 
indische nationalisten (als Soekarno) en de benoenina 
tot minister van buitenl. Zaken van |Jhr. De Graeff! 
gewezen gezant in Tokio en gewezen gouv.-generaal ~ 
alsmede het feit, dat Colijn zelf minister van Koloniën 
is, bewijzen welke aandacht Colijn wijdt aan Indonesië. 

aarnaast beoogt hij bevoorrechting van nederland-
sc e ondernemers, uitsluiting van concurrentie, stijgina 
der prijzen Doch aangezien door het lamslaan van 
internationalen handel en transport, in Indië zoowel als 
m Nederland honderdduizenden werkloos zullen blijven, 
ook: verlaging der steunverleening, daling der loonen' 

f ondernemer wordt gesteund ten koste van den 
arbeider, want rente, dividend, winst, pacht, aflossing 
enz. moeten worden veiliggesteld. 

In de internationale politiek zal het huidige bewind 
steun blijven zoeken bij Engeland. Het Britsche rijk 
is m een verwoeden handelsoorlog gewikkeld met Japan 
(m Britsch-Indië Australië, China, Zuid-Amerika) en 
heeft dezelfde belangen als Nederland. Daarbij komt, 
dat de Koninklijke een overwegend-engelsche maat
schappij is, welker belangen in Indonesië op het spel 
staan. De Kon. is immers vereenigd met de eng. Shell. 
Directeur Deterding, een Hollander, is engelsch onder
daan geworden, wat hem niet belet, een groote rol te 
spe.en in Nederland. Zijn relaties met den heer Colijn 
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zijn allerwegen bekend. Deze zelfde heer Deterding 
liet tijdens den oorlog een in Holland staande benzol-
fabriek leeghalen en alles naar Engeland overbrengen. 
In een deskundig-geschreven brochure: „Indische Pe
troleum en Internationale Politiek (Baarn i921) ieest 
men: „En eenige weken later stond deze (fabriek) in 
volle werking in Portishead in Somerset en leverde de 
benzol (die noodig is voor de fabricatie van phénol, 
welke op zijn beurt weer onontbeerlijk is bij de ver
vaardiging van meliniet) die Holland zelf in geval van 
oorlog had moeten ontberen". Engeland boven al! 
Nog onlangs drong Sir Deterding aan op inflatie (daling 
van den gulden) omdat engelsche maatschappijen (in dit 
geval de Koninklijke!) dan gemakkelijker haar verplichte 
betalingen in guldens kunnen nakomen .... En nog 
grooter is de engelsche invloed in Indonesië! 

CONCLUSIES. 

We hebben getracht, aan te toonen dat de holiand-
sche bourgeoisie in haar imperialistisch en kapitalistisch 
streven steeds den grootsten steun heeft gevonden in 
de ideologie van het Calvinisme. En dat mede daarom 
thans de heer Colijn wordt belast met de handhaving 
van de bedreigde belangen der nederlandsche bezitters. 
Maar zeker schijnt wel, dat de opmarsch van Japan 
in het Oosten niet valt te stuiten, en dat zijn steun 
aan het indisch nationalisme (eerder dan een indone-
sische sociale revolutie) het hoilandsch regiem in Indië 
zal vernietigen. Met des te grooter kracht zal de neder
landsche bourgeoisie zich dan v/erpen op feller uit
buiting in Nederland. Doch niet, dan nadat ze het volk 
in den oorlog zal hebben gesleurd, in een even nuttelooze 
als onmenschelijke slachting. 

Tegen deze verderfelijke politieke strekkingen is het 
noodzakelijk, stelling te nemen. Doch dan beseffe men 
wel, dat noch het nationaal-kapitalisme van Colijn, 
noch het nationaal-socialisme van Albarda en Duys (die 
feitelijk alle hetzelfde willen) ons kunnen redden. Het 
europeesche kapitalisme is ten ondergang gedoemd, en 
het zal door oorlog en fascisme de volkeren in den 
chaos meevoeren. Hier is geen andere oplossing daa 
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die van het vrije staatlooze socialisme. Eenerzijds her
stel en uitbreiding van een internationaal economisch 
leven, met opheffing der grenzen. Anderzijds echter een 
productie" en distributieproces, dat de voortbrengings-
middelen tot gemeenschapsbezit maakt en de productie 
hóóg opvoert, teneinde in de behoeften der menschen 
te voorzien, en dat niet terwille van een winst-stelsel 
voortbrenging en verbruik tot een minimum doet ver
schrompelen. Dit is de sociale revolutie welke wij 
voorstaan: ééne die voorkomt uit de weigering, oorlog 
te voeren of mogelijk te maken — en uit de bereidheid, 
de economische macht te ontnemen aan een roofzieke 
bourgeoisie en haar in dienst te stellen der werkers. 
Eerst door haar zegepraal zal weder cultuur mogelijk 
zijn: de overwinning van de rede op het godsdienstig 
bijgeloof — de aanwending der kennis tot heil dei-
gemeenschap — het leggen der grondslagen voor een 
samenleving, waarin meer menschelijkheid en kameraad
schap zullen kunnen opbloeien. 

25 Aug. 1933. 
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