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De sociaal
democratie en 
het koloniale 

De koloniale kwestie was 
voor de sociaal-democratie 
een bron van verlegenheid: 
zij wist er geen raad mee. 
Hoewel gekant tegen de 
uitwassen van het koloniale 
stelsel, vermeed ze een 
principiële discussie; werd 
ze daartoe niettemin ge
dwongen, dan hield ze al
lerlei slagen om de arm. De 
grootste bevrijdingsbewe
ging van deze eeuw had 
geen helder antwoord op 
de vraag hoe de bevrijding 
van de niet-Westerse we
reld zou dienen te verlo-

vraagstuk 
innering aan het verleden 
gemakkelijk bedriegt. 

Om te beginnen enkele 
partijdocumenten. In het 
program van de Sociaal-De

J.A.A. VAN DOORN 
mocratische Bond van 1 8 8 2 

wordt over de koloniën niet 
gesproken.Watde SDAP be
treft: het program van 1895 
zwijgt erover, dat van 191 2 
volstaat met een vrijblij
vende stelling over het im
perialisme (art. 25) terwijl 
het program van 1 9 3 7 zelfs 
dat achterwege laat. ' 

Emeritus hoosleraar sociolaaie aan de 

Erosmus Universiteit Rotterdam* 

'Het is een genot om te pleiten voor de 
toekomst van de Indonesische volken. 
De opdracht is echter moeilijk, omdat 

de vraagstukken ingewikkeld zijn en leiden 
tot een worsteling tusschen ideaal en 

mogelijkheden.' 
In de publicistisch bij

zonder vruchtbare jaren 
van het interbellum brengt 
deSDA P- soms samen met 
het ~akverbond N v v - een 
reeks rapporten uit over 

pen. 
Over de oorzaken en 

achtergronden van deze 
ongemakkelijkheid gaat dit 
artikel . Het is geen gedegen 

]. E. Stokvis, 

inleidins Koloniaal Conares SDA P, 1930. 

onderzoek, eerder een schets in grote lijnen, die 
zich bovendien beperkt tot Indië/Indonesië; over 
'de West' wordt niet gesproken, op de koloniale 
agenda trouwens een ondergeschikt onderwerp. 

Uit de aard van de zaak valt alle nadruk op de pe
riode vóór de Tweede Wereldoorlog. De doorgaans 
overbelichte tijd van het Nederlands-Indonesisch 
conflict wordt uiterst summier behandeld. Afslui
tend wordt nagegaan in hoeverre de post-koloniale 
periode trekken vertoont die uit de koloniale erva
ring zijn te verklaren. Concreet: is ontwikkelingssa
menwerking een nieuw beleid oflaat het historische 
continuïteit zien? 

Een marsinale kwestie 

Hoewel er geen diepgaande studie nodig is om tot de 
conclusie te komen dat de koloniale kwestie voor de 
Nederlandse sociaal-democratie een bijkomstig 
probleem vormde, kan het nuttig zijn hiervoor en
kele harde bewijzen te verzamelen. Het ontbrak na
melijk niet aan antikoloniale retoriek, zodat de her-

uiteenlopende onderwer
pen, maar het koloniale vraagstuk ontbreekt. Alleen 
het laatste hoofdstuk van het Plan van de Arbeid is 
eraan gewijd: niet aan eventuele politieke onafhan
kelijkheid maar uitsluitend aan economisch beleid. 2 

De 'overdenkingen over verleden en toekomst' 
die partijvoorzitter Koos Vorrink in 1945 het licht 
liet zien, omvatten buitengewoon veel maar aan de 
koloniën wordt geen woord gewijd. 3 Minstens zo 
opvallend is de geringe aandacht die er in De Socialis

tische Gids aan wordt besteed. Het tijdschrift omvat 
meestal duizend bladzijden of meer per jaargang, 
maar publicaties over het koloniale vraagstuk blijven 
tot twee of drie stukken beperkt. In vier van de 
drieëntwintig jaargangen staat geen, in drie jaargan
gen staat één stuk over dit thema. Het betreft vrij 
dikwijls feitelijk nieuws; fundamentele discussies 
worden niet gevoerd. 

Hoewel de Indische specialist van de partij, 
Henri van Kol, al in 190 1 een ontwerp-koloniaal 
program indient, duurt het tot 1 9 3 o voordat een 
dergelijk program wordt vastgesteld. Van Kol kreeg 
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op het partijcongres in 1 9 o 1 de verzekering dat' een 
volgend congres' er aandacht aan zou geven, maar 
het kwam er 2 9 jaren niet van. 4 

Het koloniaal congres van de SDAP, in 1930 ge
houden, heeft niettemin een sleuteldocument opge
leverd: naast een program een compleet verslag van 
de gevoerde discussies, waarin letterlijk alle argu
menten pro en contra een radicaal sociaal-democra
tisch standpunt inzake de koloniale kwestie de revue 
passeren.s Het congres was het eerste en het laatste 
dat door de s DA P aan koloniale vraagstukken werd 
gewijd. In De Socialistische Gids reageerde niemand 
op deze mijlpaal; Stokvis, dezelfde die op het con
gres de inleiding had verzorgd, plaatste in het blad 
een nabeschouwing. 6 

In de diverse gedenkboeken van de partij valt al 
even weinig aan te treffen. Bij het tienjarig bestaan: 
niets; bij het vijfentwintigjarig bestaan: een nogal 
pathetisch stuk van Van Kol en de gelukwens van een 
Indonesisch nationalist.7 In 1994 verschijnt een ge
degen geschiedenis van honderd jaar sociaal-demo
cratie in Nederland. Uiteraard wordt de periode 
I 945- I 949 uitvoerig besproken maar voor het ove
rige blijft het bij hier en daar een korte kanttekening. 
Een samenvattende beschouwing over het koloniale 
vraagstuk ontbreekt. 8 

Van perspectief wisselen, en nagaan wat kolo
niale historici over de rol van de sociaal-democratie 
zeggen, brengt geen uitkomst. Het beeld wordt be
vestigd: Vlekke (1947) noemt in ruim vijfhonderd 
pagina's hier en daar een socialistische voorman of 
organisatie; De Jong (I998) is met ruim zevenhon
derd bladzijden niet royaler: incidentele vermeldin
gen.9 

Na het bovenstaande wekt het geen verbazing meer 
te moeten constateren dat de hele publiciteit en acti
viteit inzake de koloniën door de partij wordt over
gelaten aan een handvol specialisten: vóór de oorlog 
H.H. van Kol, Ch.G. Cramer, J.E. Stokvis, D.M.G. 
Koch, J. van Gelderen en P.J. Schmidt; nadien:]. de 
Kadt, W. Schermerhorn, J.A. Jonkman en J.H.A. 
Logemann, van wie laatstgenoemde twee te weinig 
sociaal-democratisch ogen om (tot nog toe) het Bio
arcifisch Woordenboek van het Socialisme te halen. 

Ook opmerkelijk: alle tien waren langere of kor
tere tijd in Nederlands-Indië werkzaam. Hun be
langstelling voor de kwestie werd door een verblijf 
overzee gewekt; hun gezag berustte waarschijnlijk 
op datzelfde verblijf in de tropen. Ironisch gezegd: 
de partij moest het van progressieve oud -gasten heb
ben. 

Aan deze enkelingen werd het overgelaten hun 
eenzame en doorgaans vergeefse strijd te voeren. 
Hoe Van Kol, tomeloos energiek en uitermate goed 
gedocumenteerd, in het parlement ook zwoegde, 
bijna al zijn concrete voorstellen werden afgewe
zen. 10 In Indië ontbrak het de Nederlandse sociaal
democratie aan een achterban: de kort levende In
dische Sociaal-Democratische Vereeniging onder 
leiding van H. Sneevlieten H. Baars, telde I4o leden 
en de meer gematigde afsplitsing, de Indische Soci
aal-Democratische Partij, met achtereenvolgens 
Cramer, Stokvis en Van Gelderen als voorzitter, bleef 
rond de 400 leden hangen. 11 

De Nederlandse partij volgde de gebeurtenissen 
in Indië ongetwijfeld met enige aandacht, vertolkte 
verstandige gedachten en ijverde voor goede zaken, 
maar daarbij bleef het dan ook. Werkelijk veront-

*Dit artikel is een bewerking van een 
voordracht, gehouden op 1 1 december 
1998 op de conferentie Sociaal
democratie en de (post)koloniale 
afhankelijkheid, georganiseerd door de 
Wiardi Beekman Stichting en het 
NIOD, in het Koninklijk Instituut voor 
de Tropen te Amsterdam. 

N. V. V. tot onderzoek van het militaire 
vraaastuk (Amsterdam, 1926), waarin de 
verdediging van Nederlands-Indië 
precies vier van de in totaal 2 3 8 
bladzijden in beslag neemt. 

8. Maarten Brinkman, Madeion de 
Keizer en Maarten van Rossem (red.), 
Honderd jaar sociaal-democratie in 
Nederland 1894-1994 (Amsterdam 
1 994) passim. 

Het motto is ontleend aan het Verslaa 
van het Koloniaal Conares der Sociaal
Democratische Arbeiderspartij in Nederland 
(Amsterdam, 1930) 8. 

1 . De programma's zijn opgenomen 
achterin de brochure van K. Vorrink, 
Een halve eeuw beninseistrijd (Den Dolder, 
s.a.; 194S). 
2. Het Plan van de Arbeid (Amsterdam, 
'9JS) 298-3 12. Zie ook het Verslaa van 
de commissie inaesteld door S.D.A.P. en 

3. Vorrink, Beninse/strijd. 
4 · H. van Kol, 'Ontwerp-program van 
de Nederlandse Koloniale Politiek', 
De Nieuwe Tijd, 6 ( 1901) 197 vlg. Voor 
de behandeling op het zevende 
partijcongres: F. Tichclman, ' De SOAP 

en Indonesië, 1 897- 1907', De Nieuwe 
Stem, 22 (1967) 693 vlg. 
s. Verslaa Koloniaal Conares, passim . 
6. J. E. Stokvis, 'Na Utrecht', De 
Socialistische Gids, IS (1930) 198-2os. 
7. Na tien jaar: Gedenkschr!ft SDAP 
(Amsterdam, 1904). Gedenkboek vijf en 
twintia-jariB bestaan SDAP (Amsterdam 
1919) 88, 89-9S· 

9· Bernard H.M. Vlekke, Geschiedenis 
van den Indischen Archipel (Roermond
Maaseik, 1947). J.J.P. de Jong, De waaier 
van het fortuin: Van handelscompaan ie tot 
koloniaal imperium (Den Haag, 1 998). 
10. J.E. Stokvis, 'Levensbericht van 
H.H. van Kol', Handelinoen en 
levensberichten van de Maatschappij der 
Nederlandsche Letterkunde te Leiden 1931-
1932 (Leiden, 1932) 219. 
1 1. J.A.A . van Doorn, De laatste eeuw 
van Indië (Amsterdam, 1994) 1 ss vlg. 
F. Tichelman (red.), Socialisme in 
Indonesië (Leid~n/ Amsterdam, 198s). 
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waardigd werden de sociaal-democraten pas als zich 
achter het koloniale spook het militaristische mon
ster vertoonde: Atjeh, de Vlootwet, de bom op de 
Zeven Provmciën en natuurlijk, als sluitstuk van het 
drama, de politionele acties. 

Voor het overige was men gematigd progressief, 
hervormingsgezind, radicaal onder voorwaarden, 
meer' ethisch' in koloniale zin dan revolutionair. Tot 
het laatste toe. Het standpunt dat in juli 1 946 door 
de zogeheten Progressieve Groepen in Indië werd 
geformuleerd, bestaat uit een serie vriendelijke 
voorstellen, door en door Nederlands, en nota bene 
gebaseerd op het 'personalistisch socialisme', zoals 
destijds in de PvdA een moment in de mode. Onder 
verwijzing naar het vele goede dat Nederland in 
Indië heeft verricht, delen de auteurs mede 'hun 
krachten (te) willen geven aan de opbouw van een 
welvarend Indonesië'. 1 2 

Als dat kort voor het einde van 'Indië' de stem
ming was onder de sociaal-democraten overzee, kon 
van hun geestverwanten in Nederland moeilijk veel 
meer worden verwacht. De vuurproef in de jaren 
1945-1949 werd niet doorstaan. Het ontbrak niet 
aan sterk kritische geluiden in de partij en vergele
ken met de andere politieke partijen bracht de PvdA 
het er niet slecht af. Maar toch: gegeven de voorge
schiedenis, was het naspel uitgesproken zwak. Geen 
durf, geen inzicht, geen ideeën: men liep hulpeloos 
achter de gebeurtenissen aan. 1 3 

De kwestie-Nieuw Guinea, die nog een decen
nium langer zou slepen, bracht evenmin wijsheid. 
Herhaaldelijk raakte de partij ernstig verdeeld; er 
waren jaren dat de fractie in de Tweede Kamer lijn
recht tegenover die in de Eerste Kamer stond. 14 

Gelukkig behoefde men deze keer het einde niet 
mee te maken: de PvdA droeg in 1962 geen rege
ringsverantwoordelijkheid meer. Dat was pas vanaf 
1 97 3 weer het geval, en zie, in 197 5, bij de dekolo
nisatie van Suriname, ging het opnieuw mis: voor
heen te traag en te krampachtig in het vasthouden, 
nu te snel en te optimistisch in het loslaten. 

Dat niet alleen de PvdA faalde, maar ook elders 
sociaal-democraten geen raad wisten met de uitda
ging van het kolonialisme, kan troost bieden maar 
het vergroot slechts het raadsel. 1 S Waarom was de 

koloniale kwestie voor de sociaal-democratie zo'n 
blinde vlek, zo'n onhandelbaar probleem? 

Bij onze poging tot een verklaring zullen we vier 
factoren onderzoeken: de programmatische beper
kingen van de sociaal-democratie, de invloed van de 
tijdgeest, enkele theoretische interpretaties en ten
slotte de gevolgen van het late verschijnen van de 
sociaal-democraten op het politieke toneel. 

Het primaat van de binnenlandse politiek 

Hoewel het klassieke socialisme van de aanvang af 
een wereldbeweging wenste te zijn - 'proletariërs 
aller landen' werden te wapen geroepen - was het in 
oorsprong en naar strekking een Europees ver
schijnsel. Het fungeerde immers als een antwoord 
op het industriële kapitalisme en het richtte zich op 
de mobilisatie van het industriële proletariaat. Bui
ten de ontwikkelde Westerse landen was er van het 
een noch van het ander sprake. Een autonoom socia
lisme kon er niet ontstaan. 

Gegeven de culturele verscheidenheid die Euro
pa kenmerkt, verbijzonderde de socialistische be
weging zich bovendien in een veelheid van landen
socialismen, nader geprofileerd door het groeiende 
nationalisme en de geleidelijke integratie van de so
ciaal-democratische partijen in de nationale samen
leving. 

Ook in ons land kreeg de "sociaal-democratie 
meer en meer een nationaal stempel en concen
treerde zij zich op interne vraagstukken: lonen en 
prijzen, arbeidsomstandigheden, sociale zekerheid, 
vakbeweging en coöperatie alsook, in het zuiver po
litieke vlak, algemeen kiesrecht en gemeentelijk be
leid. Al besefte men deel uit te maken van een inter
nationale beweging, het kleine land en het bedaarde 
politieke klimaat dwongen ook wereldverbeteraars 
te denken in termen van Hoogezand-Sappemeer en 
de Groninger schoolmotie. 

Het is dan ook niet onwaarschijnlijk dat de ge
middelde sociaal-democraat minder notie had van 
wat zich in verre en vreemde landen afspeelde dan 
de rooms-katholieke of gereformeerde Nederlan
der, verbonden als dezen zich wisten met missie en 
zending, onder meer in de koloniën. Ze hoorden 
erover van de kansel, ze lazen erover in krant en tijd-

1 2. Ons standpunt: Uitgave van de 
Progressieve Groepen (Batavia, juli 
1946) 16 vlg., 32. 

Decolonization: The Dutch andWest New 
Guinea (Ne~ Haven & Londen, 1 966) 
passim. 

Particular Reference to the Dutch 
SOAP', in: Frits van Holthoon en 
Marcel van der Linden (red.), 
lnternationalism in the Labour Movement 

1830-1940 (Leiden, 1988) I, 87 vlg. 
1 3. Maarten Brinkman e.a., Honderd 

jaar, vooral 174 vlg. 
14. Arend Lijphart, The Trauma '![ 

1 s. FritjofTichelman, 'Practical 
Colonial Polides of Social Democracy 
in Western Europe before 1 940 with 
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schrift en ze werden geacht hun beurs te openen als 
de kerk erom vroeg. 

Weliswaar kende ook de socialistische beweging 
internationale organisaties, maar die waren zwak en 
onbeduidend vergeleken bij met name de roomse 
kerk. Ze konden het over de koloniale kwestie dan 
ook moeilijk eens worden. De Eerste Internationale 
( 1864-1876) bemoeide zich in het geheel niet met 
koloniale vraagstukken, de Tweede Internationale 
(I 8 8 9- I 9 I 4) toonde weinig belangstelling voor de 
kwestie en raakte er nu en dan over verdeeld. Het 
was een zaak van later zorg: eerst zou in de Westerse 
wereld het socialisme moeten zegevieren, daarna 
kwamen de koloniën aan de orde, mogelijk te hand
haven onder een humaan socialistisch bewind. I 6 

Pas toen in het interbellum de Komintern actief 
werd in de koloniale wereld waar inmiddels nationa
listische bewegingen waren ontstaan, kon de soci
aal-democratie niet langer passief blijven. Het is in 
die periode, vooral rond 19 3 o, dat er koloniale con
gressen werden georganiseerd en politieke stellin
gen werden betrokken. I 7 

Met de politieke bewegingen links van de SOAP 
had men nog de minste moeite. Al ondervond men 
de druk van het radicale standpunt van met name de 
communisten, men weigerde eraan toe te geven. De 
leuze 'Indië los van Holland' door de Sociaal-Demo
cratische Partij in 19 1 3 gelanceerd, werd door de 
Communistische Partij Holland overgenomen maar 
door de soAP geïnterpreteerd als een maneuver van 
Moskou: 'Indië los van Holland beteekent dan Indië 
vast aan Rusland' . I 8 

De beoordeling van het Indonesisch nationa
lisme gaf meer hoofdbrekens. Hoewel de sociaal-de
mocraten erkenden in het koloniale kapitalisme een 
gemeenschappelijke vijand te hebben en dus een ge
meenschappelijk belang, bleven ze aarzelen. Met het 
verschijnsel 'nationalisme' wisten ze nu eenmaal 
geen raad. Het was een ideologisch incorrect begrip 
en het wekte daarom geen spontane sympathie. Na
tionalisme werd als een regressief fenomeen be-

schouwd, in de koloniale situatie niet altijd vrij van 
'rassen-vooroordeel'. I9 

Wellicht- zo luidde de redenering- was een na
tionalistische tussenfase onvermijdelijk: 'De Indo
nesiër zal pas toegankelijk blijken voor onze leer, als 
hij verlost is van het nationale verdriet'. 20 Maar het 
sociaal-democratisch wantrouwen bleef intact: 

'Er is een sterk oostersch kapitalisme in op
komst. Als de nationale vrijheid is verkregen, zal 
de ontwikkeling van dit kapitalisme dan worden 
gestimuleerd of gestremd? Het antwoord is 
moeilijk te geven. De leiding der nationale bewe
ging is thans nog voornamelijk in handen van een 
nieuwe oostersche bourgeoisie. Dat zegt wel 
iets.' 21 

De ongelukkige consequentie was dat de sociaal-de
mocraten zichzelf in de koloniale wereld buiten spel 
zetten en het veld overlieten aan de nationalisten en 
de communisten: h{m confrontatie zou beslissen 
over de koers van de toekomstige nieuwe staten. 22 

Zo ging het vrijwel overal, zo ging het ook in Indo
nesië, van de aanvang af. 

Had Indië in de ogen van de Nederlandse sociaal
democraten een teveel aan nationalisten, het had 
ook een tekort aan klassebewuste proletariërs. De 
kolonie kende geen industrie van betekenis, dus ook 
geen industrie-arbeiders, geen vakbeweging en geen 
socialistische massapartij. Het enige echte proleta
riaat was te vinden op de plantages, maar dat leefde 
vaak in sterk paternalistische verhoudingen dan wel 
in zodanige afzondering- Deli! -dat het voor soci
aal-democratische propaganda ontoegankelijk was. 
Het vakhondsactivisme dat in de jaren na de Eerste 
Wereldoorlog enige aanhang vond, werd door het 
gouvernement voorgoed onderdrukt. 

Gematigden en radicalen waren het eens: klas
senstrijd, in Westerse zin, was in Indië niet te ver
wachten. Hoewel er een begin van klassentegen
stellingen viel te constateren, zou een proletarische 
beweging weinig kansen maken; hoewel er 'genoeg 

I 6. Tichelman, 'Practical Colonial 
Policies', 88 vlg. 

Studentenclubs in Nederland), Zwolle r8. Verslaa Koloniaal Conares, 29. 
'9· Van der Zee, Wereld vrij, 130. 
2o. Verslaa Koloniaal Conares, r o. I 7. Erik Hansen, 'The Dutch East 

Indies and the Reorientation of Dutch 
Social Democracy, 1929·I94o', In : 
lndonesia (Cornell), 23 (1977) 67 vlg. 
Zie behalve het verslag van het congres 
van 1930 ook: Internationale sociaal
democratische koloniale politiek (verslag 
congres te Brussel georganiseerd door 
de Bond van Sociaal-Democratische 

I 929. Daan van der Zee, De S.D.A .P. en 
lndonesië(Amsterdam, I929). Ch .G. 
Cramer, Onze koloniale politiek 
(Amsterdam, 1930). Daan van der Zee, 
De wereld vrij! Socialistische beschouwineen 
over het koloniale probleem (Amsterdam, 
'93 I). P.J. Schmidt, Het koloniale aevaar: 
De beteekenis van het moderne imperialisme, 
zijn winstbronnen en machtsaebieden 
(Amsterdam, 1931). 

21. Stokvis, Verslaa Koloniaal Conares, 
IS. 
22. 'Nationalist or communist 
movements constituted the wave of the 
future, not social democracy.' Hansen, 
'Dutch East lqdies', Ss. Zo ook 
Tichelman, 'Practical Colonial Policies', 
93 vlg. 
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reden voor klassenstrijd' bestond, werd ze (nog) 
niet gevoerd. 23 

Het valt te begrijpen dat de Nederlandse sociaal
democratie, geconfronteerd met zo weinig belo
vende perspectieven, toegaf aan de toch al sterke 
neiging zich te beperken tot de problemen in het 
moederland. Men is in de koloniale debatten zeker 
niet passief geweest24, men heeft in het parlement 
gedaan wat men meende te moeten doen, maar het 
gebeurde doorgaans meer uit plicht besef dan met 
de verwachting dat er overzee veel te oogsten zou 
zijn. De Rode Droom - althans de democratische 
variant- viel onder de tropenzon niet te dromen. 

In opdracht van de tijd 

Zo min als hun tijdgenoten konden de sociaal
democraten die zich met het koloniale vraagstuk 
bezighielden, zich onttrekken aan de tijdgeest. Al 
verwierpen ze de kapitalistische exploitatie van de 
niet-Westerse wereld, ze geloofden zo vast in het 
adagium 'zonder tropen geen Europa', dat zij moeite 
hadden met een dekolonisatie die de positie van het 
eigen werelddeel in gevaar zou kunnen brengen. 

Als socialisten gebiologeerd door het econo
misch proces, beoordeelden ze de koloniën primair 
als gebieden die om hun natuurlijke rijkdommen on
misbaar waren voor de wereldhuishouding, secun
dair als door vreemde mogendheden overheerste 
volken. De opheffmg van de koloniale relatie werd 
weliswaar nagestreefd, maar onder het beding dat de 
wereldeconomie daaronder niet zou lijden. 

Het Koloniaal Beginselprogram dat de soAP in 
'9 3 o vaststelde, begint dan ook niet met een plei
dooi vóór dekoloni atie, maar met een aantal stellin
gen waarin deze spanning tussen wereldeconomisch 
belang en de rechten van de gekoloniseerde volken 
wordt erkend. Zie de eigenaardige formulering in 
Stelling I I: 

'Erkennende, dat de ontginning, verwerking en 
doelmatige verdeeling van de natuurlijke rijk
dommen der wereld een belang vormen der 
menschheid, verwerpt de sociaal-democratie 
niettemin de staatkundige overheersching, als 
middel tot behartiging van dit belang.' 2 .1' (onze 
cursivering- JvD) 

In de toelichting bij het program wordt op deze 
kwestie nader ingegaan. De SOAP zou bij voorkeur 
willen zien dat de productie en distributie van 
grondstoffen onder controle van de Volkenbond 
werd gesteld, een eerste stap naar de wereldomvat
tende planning die in het socialistisch toekomstper
spectief voorzien was. 

Daarbij sluit aan dat het zelfbeschikkingsrecht 
van de volken niet onvoorwaardelijk kan gelden. 
Een volk dat weigert 'de economische voorziening 
van de menschheid te dienen' verliest het 'recht op 
nationale vrijheid' . 26 

Het was niet onlogisch vanuit dit punt de lijn nog 
iets verder door te trekken en te stipuleren dat kolo
niale verhoudingen moeten worden gecontinueerd 
zo lang de gekoloniseerden niet in staat zijn een 
eigen rol in de wereldeconomie te spelen. Dat was 
het standpunt van Van Kol in het begin van deze 
eeuw, op zijn kenmerkende wijze krachtig ver
woord: 

'Koloniën zijn eenvoudig onmisbaar voor de eco
nomische ontwikkeling van de aardbol; vele 
grondstoffen zouden worden gemist, vele indus
trieën kwijnen, heel watvoedings-en genotmid
delen ons ontbreken, wanneer die tropische ge
westen in handen van primitieve rassen eenvou
dig braak werden gelaten.' 2 7 

Op het internationaal sociaal-democratisch congres 
dat in 1 9 2 9 in Brussel werd gehouden, werd op die 
grond onmiddellijke opheffmg van de koloniale sta
tus ontraden, tenzij de ontwikkeling van het over
heerste volk voldoende ver was gevorderd. Men 
kwam dan ook heel handzaam tot een rubricering 
van volken naar ontwikkelingsniveau, waarbij de 
meest gevorderden onmiddellijke onafhankelijkheid 
konden genieten, de 'koloniën met ontwikkelde kul
tuur' op een toezegging mochten rekenen, terwijl 
de 'koloniën met onontwikkelde kultuur' geduld 
moesten oefenen. Niemand kon 'het terugvallen tot 
een staat van primitieve barbaren' rechtvaardigen. 28 

Als we het taalgebruik wat opschonen, doet de 
redenering, mits in Engels jargon vertaald, hoogst 
modern aan: het hele neo-koloniale beleid van na de 
Tweede Wereldoorlog berust immers op allerlei 

23. Verslas Koloniaal Conares, to, 39 · 
Cramer, Koloniale politiek, 1 .1'. S.J. 
Rutgers, Indonesië: Het koloniale ~steem 
in de periode tussen de eerste en de tweede 
wereldoorlos (Amsterdam, 1 94 7) passim. 
24. H. van Kol, Nederlandsch-lndië in de 

Staten-Generaal van 1897 tot 1909 (Den 
Haag, '9''1· Van der Zee, De S.D.A.P. 

2 7. Een uitspraak uit 1 904, geciteerd 
in H. Baudet, 'Nederland en de rang 
van Denemarken', in: Bijdraoen en 
Mededelinnen betr'!!Jende de Geschiedenis der 
Nederlanden, 90 (1975) 437· 

25. Verslas Koloniaal Conares, 5 1. 

26. Toelichting op het Koloniaal 
Program, toegevoegd aan Versla a 
Koloniaal Conares , 1 3. 
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'theories of social and politica! development', pas
send in het streven naar 'modernization'. 

Het is dit evolutionaire perspectief dat einde vo
rige eeuw onder invloed van Darwins theorieën een 
krachtige impuls kreeg en ook de sociale en cultuur
wetenschappen ging beheersen. Vooral Van Kol was 
een enthousiast verdediger van 'de groote wet der 
progressieve evolutie' waaraan niet viel te ontko
men maar die tegelijk de opvoedingstaak van de ko
loniale staten dicteerde: de richting lag weliswaar 
vast maar de snelheid van de verandering was door 
interventie te beïnvloeden. 

In zijn ontwerp-koloniaal program van 190 1 for
muleerde hij het even fraai als bondig: 'Wat die in
landers nu zijn, waren wij eenmaal; wat wij thans 
zijn, zullen zij eenmaal worden'. 2 9 

Van Kol is terecht een vertegenwoordiger ge
noemd van het 'ethisch imperialisme', maar hij ver
loochende zijn socialistische principes daarmee 
niet. Van Marx en Engels is bekend dat zij het recht 
van een hogere beschaving ten opzichte van een 
lagere volmondig erkenden. Ze beschouwden kolo
nisatie, zoals van de Fransen in Algerije, als een 
progressief proces, en Engels beoordeelde het op
slokken van kleine Balkanvolken door het meer be
schaafde Oostenrijk-Hongarije als een gerechtvaar
digd optreden .JO 

Wat Van Kol formuleerde, kwam vrijwel letter
lijk voor bij Marx, die stelde dat de lager ontwik
kelde maatschappij in de hoger ontwikkelde het 
beeld van haar eigen toekomst ziet. De sociaal-de
mocratische publicist en Indisch specialist Koch 
haalde deze passage met instemming aan en citeerde 
ook Engels, die gezegd moet hebben dat een hogere 
beschaving een lager beschaafde mag dwingen mee 
te werken aan beleid dat door de eerste wenselijk 
wordt geacht. 'Zoo is ook kolonisatie an sich niet te 
veroordelen', concludeert Koch.3 1 

Geconfronteerd met het koloniale vraagstuk, 
zullen de meeste sociaal-democraten niet onmiddel
lijk aan Marx en Engels hebben gedacht, maar ze zul
len gerustgesteld zijn van de enkelingen die dat wél 
deden te vernemen, dat het koloniale kapitalisme, 
zoals Stokvis het in 19 3 o formuleerde, weliswaar 

'weerzinwekkend' was maar dat een fatsoenlijk be
heer van koloniën niet met een socialistische over
tuiging behoefde te vloeken. 

Theoretische bedenkinsen 

Het socialisme was een product van intellectuelen. 
Vanouds bestond dan ook een sterke neiging de we
reld als een probleem te beschouwen en met behulp 
van theorieën naar verklaringen te zoeken. Hoewel 
de Nederlandse sociaal-democratie te zwak was om 
tot veel originele prestaties te komen, nam men 
zeker kennis van wat elders te berde werd gebracht. 

In ieder geval zal men weet hebben gehad van het 
centrale leerstuk van het marxisme waarbij de we
reldgeschiedenis verdeeld is in stadia die elkaar met 
ijzeren noodzakelijkheid opvolgen: op het feodale 
stadium volgt het kapitalistische dat tenslotte het so
cialisme zal voortbrengen. Het is een schema dat 
méér dan academische betekenis heeft: in gebieden 
waar het kapitalisme nog niet (volledig) is gevestigd, 
zal ook de komst van een socialistische maatschappij 
niet mogelijk zijn. Eerst moet het kapitalisme zijn 
werk doen. 

De Boerenoorlog ( 1899-1902) bood een school
voorbeeld van de spanningen die worden opgeroe
pen indien een hevig emotionerend conflict langs 
deze ideologische meetlat wordt gelegd. Op het 
eerste oog viel er over de brute imperialistische aan
val van de Britten op de kleine Boerenrepublieken 
niets goeds te zeggen. De sympathie ging daarom 
naar de aangevallen partij uit, ook onder sociaal-de
mocraten, die hier duidelijk een gewelddadig kapi
talisme in actie zagen; de traditionele afkeer van mi
litarisme deed de rest. 

Toch ontspon zich in de socialistische pers- ook 
trouwens in het buitenland 3 2 - een scherpe discussie 
waarbij onder meer P. L. Tak en Henriëtte Roland
Holst in conflict raakten met de verdedigers van het 
marxistische ontwikkelingsmodel. Volgens deze 
laatsten was een Britse verovering van Transvaal een 
goede zaak, omdat ze tot een kapitalistische exploi
tatie van het gebied zou leiden en daarmee- op ter
mijn - tot de komst van een socialistische maat
schappij. Iets dergelijks zou niet te verwachten zijn 

2 8. Internationale sociaal-democratische 
koloniale politiek, 98 vlg. Van Kol, 
'Ontwerp-program', 199. Zie ook de 
bijdrage van Van Kol aan het Congrès 
International de Sociologie Coloniale, 
in: De Nieuwe Tijd, 5 ( 1 900) 2 15 vlg. 
29. Van Kol, 'Ontwerp-program', 199. 

30 . Leszek Kolakowski, Geschiedenis van 
het marxisme (Utrecht/ Antwerpen, 
198o) I, 405. 

African War and the Response of the 
International Socialist Community to 
lmperialism between 1896 and 19o8', 
in: Frits van Holthoon en Marcel van 
der Linden (red.), lnternationalism in the 
Labour Movemem' 1830-1940 (Leiden, 
1988) I, 42 vlg. 

3 r. D.M.G. Koch, 'Marxisme, in Euro
pa en hier', in: Indisch -koloniale vraaa
stukken (Weltevreden, 1919) 40,43 vlg. 
3 2. Preben Kaarsholm, 'The South 
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bij handhaving van het regime van de Boerenrepu
blieken.H 

De jonge sociaal-democraat WA. Bonger - de 
latere criminoloog - deed zelfs een felle aanval op de 
'Transvaalkoorts' die naar zijn mening in de partij 
was uitgebroken: 

'Het proletariaat dient die zijde te kiezen die de 
richting van haar tijd en haar eigenbelang aanbe
veelt. ( ... )Daarmee is niet gezegd dat men had 
moeten meewerken om tot deze oorlog te 
komen; maar nu hij er eenmaal is, is het voor de 
vooruitgang en dus voor de sociaal-democratie 
wenselijk dat het Engelse kapitaal er vrij spel 
heeft. ( . .. )Voor ons sociaal-democraten is niets 
van een landbouw- en alles van een kapitalisti
sche staat te hopen.' 34 

Was zoiets ook te zeggen van de functie van het Ne
derlandse kapitaal in Indië? Marx zelfhad al in I 8 B 
de weg gewezen door het kapitalisme in Brits-Indië 
een positieve rol toe te schrijven: het vernietigde de 
inheemse feodale samenleving en bewerkstelligde 
op die manier een grote sociale revolutie; als 'the un
conscious tooi of history'. 3.1" Lees: alleen deze kapi
talistische revolutie kon de socialisti che dichterbij 
brengen. 

Inderdaad volgden ook meerdere Nederlandse 
sociaal-democraten deze redenering met betrek
king tot de toekomst van Indië. Naar aanleiding van 
een voorstel van Van Kol ontstond er in I 904 in de 
SDA Peen debat over de vraag of Indië noodzakelij
kerwijs het kapitalistische stadium moest doorma
ken om tot socialisme te komen. Van Kol huldigde 
die mening, bijgevallen door Oudegeest; Gorter en 
Mendeis daarentegen stelden dat dit te determinis
tisch was gedacht en dat de kapitalistische fase kon 
worden overgeslagen. 3 6 

De controverse die doet denken aan de tegen
stelling tussen mensjewiki en bolsjewiki over de 
kans op revolutie in Rusland, vond geen vervolg. De 
indruk is dat men een kapitalistisch tussenstadium 
voor Indië noodzakelijk achtte. Rond I 9 3 o, toen 
diverse Indië-specialisten zich uitspraken, werd dit 

duidelijk. Zo schreef Cramer in I 9 2 9 dat 'het 
koloniale kapitalisme noodwendig, ongewild, me
dewerkt tot de opheffmg van de koloniale over
heersching'. Het zal over steeds meer en beter 
geschoolde inheemse arbeidskrachten moeten be
schikken, zodat er een arbeidersklasse ontstaat die 
'een gevaar is voor het kapitalisme'. 37 

Dat is nogal vaag. Op het Koloniaal Congres van 
I 9 3 o was Stokvis heel wat nauwkeuriger toen hij 
zich afvroeg hoe te denken over het onwenselijk ont
staan van 'nationaal kapitalisme' in Indië. De dialec
tiek bood uitkomst: 

'Zoo zijn wij er van overtuigd, dat wij in Indone
sië de grondslagen voor een nationaal kapita
lisme helpen leggen. Wij steunen dan echter een 
natuurlijke ontwikkeling, opdat er een normaal, 
vrij volksbestaan zal kunnen komen en worden 
dan niet verontrust door het ontstaan tevens van 
een vrij kapitalisme. Want waar dit bestaat,aroeit er 
ook een vrij socialisme.' 38 (onze curs. - JvD) 

Van der Zee, die een jaar later uitvoerig inging op de 
resultaten van het Koloniaal Congres in I 9 3 o, ont
wikkelde eenzelfde redenering, niet onbegrijpelijk 
omdat het daar vastgestelde Koloniaal Beginselpro
gram in stelling VII had geponeerd dat het in Indië 
oprukkende kapitalisme 'tevens kiemen voor den 
eigen ondergang' schept.39 

Kan het ijveren voor industrialisatie van Indië, 
ook door sociaal-democraten gedaan, in ditzelfde 
perspectief worden geplaatst: als een bewuste stap 
naar industrieel kapitalisme en dus naar het ontstaan 
van de in socialistische ogen onmisbare arbeiders
klasse? Hoewel Van Kol dit argument niet expliciet 
aanvoert, kan het een rol hebben gespeeld. Zijn cri
ticus W van Ravesteyn suggereert het, helaas in een 
reactie die niet serieus valt te nemen. 4° 

In ieder geval zullen Van Kol en anderen van op
vatting zijn geweest dat de ontwikkeling van de 
kolonie waaraan zij hun beste krachten gaven, niet 
alleen direct de inheemse bevolking diende maar 
ook sociaal-democratisch gerechtvaardigd was te 
noemen. 

33· O.F.H.J. de Ruijter, 'De houding 
van de Nederlandse sociaal -democratie 
ten opzichte van de Boerenoorlog 

rif Independenee 1857-1859 (Moskou, 
1959), 17 vlg. 

3 8. Stokvis, Verslaa Koloniaal conares, I 0 . 

39· Van der Zee, Wereld vrij, 87 vlg. 
Verslaa Koloniaal Conares, _ç2. 

1 899- 1902' (typescript), 17 vlg. 
34· Bart van Heerikhuizen, W.A . Bonaer, 
sociolooa en socialist (di ss. Amsterdam, 
1987), 4.1"· 
3S. Marx & Engels, The First /ndian War 

36. Erik Hansen, 'Marxists and 
lmperialism]he Indonesian Policy of 
the Dutch Social Democratie Workers 
Party, 1 894- 1914', /ndonesia (Cornell), 
18(1973)93· 
3 7. Cramer, Koloniale politiek, 1 8 vlg. 

40. H.H. van Kol, De ontwikkelinB der 
araat-industrie in Japan (Den Haag, 
1 9 1 6) s vlg., 245 vlg. W. van Ravesteyn, 
'Een vod', De Nieuwe Tijd, 22 (1917), 
Ss vlg. 
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Een andere marxistische theorie, over de negatieve 
invloed van imperialisme en kolonialisme op de 
strijdbaarheid van de arbeidersklasse, viel minder 
gemakkelijk onschadelijk te maken. Al in I 8ç8 

schreef Friedrich Engels aan Marx zich zorgen te 
maken over de proletarische beweging in Engeland 
die zozeer bezig was te verburgerlijken dat op de 
duur 'ein bürgerliches Proletariat' lijkt te ontstaan. 
En hij liet er op volgen: bij een natie die heel de we
reld exploiteert, is dat in zekere zin wel gerecht
vaardigd. 41 In een brief uit I 8 8 2, aan Kar! Kautsky, 
was hij nog duidelijker: 

'Sie fragen mich was die englischen Arbeiter von 
der Kolonialpolitik denken? Nun, genau dasselbe 
was sie von der Politik überhaupt denken: 
dasselbe was die Bourgeois dav on denken. Es gibt 
hier ja keine Arbeiterpartei, es gibt nur Konser
vative, und Liberal-Radikale, und die Arbeiter 
zehren flott mit von dem Weltmarkts- und Kolo
nialmonopol Engelands.'42 

Ook elders kwam Engels op deze kwestie terug, 
onder meer in I 8 9 2, toen hij in het bijzonder de' ar
beidersaristocratie' aanwees als de subklasse die 
door de baten van het imperialisme bevoordeeld 
werd. 43 Vele anderen, onder wie de Russische 
marxisten Lenin en Boecharin, zouden deze obser
vaties uitwerken tot een theorie van het moderne 
imperialisme. 44 

De Nederlandse sociaal-democraten die zich 
over Indië uitspraken, verwezen niet naar deze au
teurs maar ze onderkenden het probleem wel dege
lijk. Ze hadden herhaaldelijk schattingen gemaakt 
van het profijt dat Nederland van Indië had, en daar
bij onderscheiden wat dat in termen van werkgele
genheid betekende. Onmiddellijke verbreking van 
de koloniale band zou volgens Tinbergen neerko
men op een verlies van werkgelegenheid voor onge
veer I s-o.ooo Nederlandse arbeiders, dat wil zeg
gen: tien procent van het totaal. Aldus luidde de 
droge mededeling op het Koloniaal Congres van de 
SDAP in I 930: een congres van een Nederlandse ar
beiderspartij! Stokvis onderschreef de cijfers en 
partijvoorzitter Albarda meende zelfs zonder cijfers 

te kunnen stellen dat Indië van groot voordeel was 
voor de arbeiders en meer in het algemeen voor de 
werkgelegenheid in het moederland. 45 

Stokvis kwam op het congres het dichtst bij de 
oude klacht van Engels over het Britse proletariaat 
met toe te geven dat de koloniale baten op de socia
listische strijd 'verslappend' werkten. Wij mogen 
ons in die voordelen niet verheugen: 

'Wij moeten deze baten integendeel als een 
oneer gevoelen, ons door het kapitalisme opge
legd, en het moet onze wil zijn, ons van deze 
baten zoo spoedig mogelijk te ontdoen.'46 

Hoe dat zou moeten gebeuren, werd niet duidelijk. 
Wat wel duidelijk naar voren kwam, was de klempo
sitie waarin de sociaal-democratie zich buiten haar 
wil bevond: een antikoloniale beweging waarvan de 
massa van de aanhangers belang had bij voortzetting 
van de koloniale situatie. 

Een compromitterende eifenis 

Relatief jonge staten, zoals België, Duitsland en Ita
lië, kwamen aan het verwerven van koloniaal bezit 
pas laat toe, in feite in de halve eeuw die vooraf ging 
aan de Eerste Wereldoorlog. De sociaal-democraten 
in die landen stonden zeker onder sterke druk van de 
regering en de publieke opinie, maar ze hadden het 
voordeel zich te kunnen mengen in een actueel 
debat en zich te kunnen verzetten tegen een actueel 
imperialisme. 

De Nederlandse sociaal-democratie bevond zich 
in een totaal andere situatie. Het koloniale rijk was 
eeuwenoud en als er al met geweld werd opgetre
den - zoals in Atjeh - dan betrofhet een afrondings
operatie, niet het verwerven van nieuw gebied. Men 
kon pleiten voor dekolonisatie, maar voor het mo
ment had men met de koloniale bezittingen te leven. 
Niet alleen voor het moment: deSDA P gaf zelf toe 
dat 'onmiddellijke' loslating van Indië niet doenlijk 
en niet verstandig was. Ze was daarmee de gevan
gene van de geschiedenis. 

Dat laatste werd dan ook vóór en na als een ex
cuus aangevoerd. Vooral Van Kol werd niet moe te 
betogen dat de arbeidersklasse zuchtte onder 'de 

4 1 • Brief van 7 oktober 1 8 5 8 in: Kar! 
Marx en Friedrich Engels, Der 
Briifwechsel (München, 198 3) 11, 340. 
42. Briefvan 12 september 1882 in: 

4 3. In zijn voorwoord van 1 8 9 2 bij zijn 
De toestand van de arbeidersklasse in 
Enneland (Moskou, s.a .) 41. 

Londen, 1972) pag. 165: 'The European 
workers, considered from the point of 
view of the moment, are the winners 

Benedikt Kautsky (red.), Friedrich 
Enaels' Briifwechsel mit Kar/ Kautsky 
(Wenen, •955)63. 

44· WI. Lenin, Het imperialisme als 
hoogste stadium van het kapitalisme ( t 9 1 7; 
Amsterdam, 1946) 73 vlg. N. Bukharin, 
lmperialism and World Economy (I 9 I 5; 

( ... )' . 
45· Verslag Koloniaal Congres, 14, 27. 
46. Stokvis, Verslàg Koloniaal Congres, 
14. 
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zware taak haar door de historie opgelegd'; dat het 
behoud van de koloniën geen recht maar een plicht 
is geworden,' een zwaren last door de historie ons op 
de schouders gelegd'; dat het kapitalisme ons met de 
koloniën had opgezadeld zodat er niets anders opzat 
dan de erfenis te aanvaarden en zo behoorlijk moge
lijk te beheren.47 

De toelichting bij het Koloniaal Beginselpro
gram uit 1 9 3 o ademde dezelfde geest, zij het dat de 
klemtoon sterker viel op 'de schuld van het kapi
taal': de koloniën waren immers verworven uit 
kapitalistische winzucht, en de nog jonge sociaal
democratie kon daaraan pas een eind maken als ze de 
macht had overgenomen. Wat men als sociaal-demo
craat in Indië deed, was niet een keuze maar een 
onvermijdelijkheid: 'De beschavingstaak, welke wij 
hier hebben te vervullen, wordt niet uit pure lief
hebberij opgevat; wij doen het, omdat wij hier nu 
eenmaal zijn' .Aldus Koch.48 

Het lijkt een nogal defaitistische houding- en dat 
is het natuurlijk ook - maar in wezen verschilde ze 
niet van de ambities die de sociaal-democratie des
tijds in het moederland had: bij gebrek aan beslis
sende politieke macht, voortgaan met zich daarop te 
prepareren, onder meer door het vervullen van een 
'beschavingstaak'. 

Het probleem was echter dat de Indische sociaal
democraten daarmee dicht in de buurt kwamen van 
de 'ethici'. En wat nog erger was: te moeten erken
nen dat de 'ethische' traditie in Indië al een lange 
geschiedenis kende, getuige figuren als Dirk van 
Hogendorp, WR. baron van Hoëvell, Eduard Dou
wes Dekker en lateren als P. Brooshooft en Ch. T. van 
Deventer. 

Anders gezegd: de sociaal-democraten waren 
bepaald niet de eerste critici van het kolonialisme. 
Al sinds de Franse Revolutie waren er politici en 
schrijvers geweest die ten aanzien van de koloniën 
last hadden van een kwaad geweten en pogingen on
dernamen tot een zekere mate van Wiederaut

machuna. 
Sociaal-democraten als Van Kol, die eigenlijk met 

eenzelfde geest waren bezield, kostte het dan ook 
moeite zich van de koloniale ethici te onderschei
den. Het zegt wel iets datVan Deventer zich bereid 
verklaarde het ontwerp-koloniaal program van Van 
Kol te onderschrijven, zoals anderzijds Van Kol

4

enig 

succes boekte omdat zijn eisen deels samenvielen 
met die der ethici. 49 

Steeds weer worstelden de sociaal-democraten 
met de omstandigheid dat ze laat, eigenlijk te laat, op 
het politieke toneel verschenen. Ook en vooral aan 
het einde van de rit, in de jaren 194 s- 1 949. Na een 
halve eeuw waren ze eindelijk tot regeringsverant
woordelijkheid geroepen. Het getij was bovendien 
gunstig om in de binnenlandse sociale politiek een 
sprong vooruit te maken. Die zo moeizaam bevoch
ten positie mocht niet in gevaar worden gebracht 
door de onverwacht ontstane 'Indonesische kwes
tie'. Dus was men bereid méér te verzaken dan op 
grond van programma en historie had mogen wor
den verwacht. 

De hardnekkigheid waarmee de katholieke partij 
in die beslissende jaren geprobeerd heeft Indonesië 
voor het Koninkrijk te behouden, is door Jan Bank 
onder meer toegeschreven aan de vrees voor niet
nationaal te worden aangezien: het oude isolement 
werd nog steeds gevoeld. so Kan het zijn dat de soci
aal-democraten met eenzelfde onzekerheid hebben 
geworsteld? Zullen ook zij niet hebben willen bewij
zen goede vaderlanders te zijn? In de bezettingstijd 
hadden ze aangetoond dat de nationale zaak bij hen 
in goede handen was . Het andere grote nationale 
probleem, de regeling van het Indonesische vraag
stuk, mocht het pas verworven vèrtrouwen niet be
schamen. 

We hebben eerder geconstateerd dat de handvol so
ciaal-democraten die zich met Indische aangelegen
heden bezighielden, stuk voor stuk in lndië hadden 
gewerkt en geleefd. Het verblijf in die vreemde maar 
fascinerende wereld moet invloed hebben gehad op 
hun politieke oordeelsvermogen, te meer omdat ze 
in feite enkelingen waren, zonder de steun van een 
brede volksbeweging. 

Ze zullen zich gestoord hebben aan de reactio
naire mentaliteit die in delen van de blanke boven
laag bestond; ze zullen het autoritaire karakter van 
het koloniale regime hebben afgewezen en de passi
viteit van de inheemse bevolking hebben betreurd; 
maar ze moeten niettemin tevens oog hebben gehad 
voor de formidabele prestatie die Indië in allerlei 
opzichten óók was- en waaraan zij zelf hadden bij
gedragen. s 1 

47· Van Kol, 'Ontwerp·program', 198, 
2 1 s. Dez., 'Congrès International', 
21). 

48. Koch, Vraagstukken, 44· 50. Jan Bank, Katholieken en de 
Indonesische Revolutie (Baarn, 1 9 8 3) 48 9. 49· D.M.G. Koch, Batig slot: Figuren uit 

het oude Indië (Amsterdam, 196o) 93· 

49 1 
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Hun lot was tragisch. In Indië speelden ze een 
marginale rol; in de tijd van het Nederlands-Indone
sisch conflict werden ze in de houding van hun partij 
teleurgesteld; voorzover ze nadien in Indonesië pro
beerden te aarden, werden ze niet eens opgemerkt 
en tenslotte overbodig verklaard. 

Koch, die na een verblijf van 47 jaar in I 954 uit 
Indonesië terugkeerde, toonde zich in zijn memoi
res een teleurgesteld man. Wij Nederlanders, 
schreef hij, die het onafhankelijkheidsstreven van 
harte hadden toegejuicht, kregen het gevoel 'tussen 
twee stoelen terecht te zijn gekomen'. En: 'Indone
sië was voor ons een vreemd land geworden.' .P 

Stokvis, die al eerder naar Nederland kwam, moest 
ontdekken dat in Indonesië niemand meer weet had 
van het streven van hem en die kleine sociaal-demo
cratische gideonsbende overzee. Zijn conclusie: 
'Wij zijn een verbruikt geslacht'. S3 

Van marginaal naar mondiaal 

Het einde van Indië viel samen met het begin van de 
Nederlandse ontwikkelingshulp. Dat niet alleen: het 
waren voormalige koloniale ambtenaren die in de 
maanden vóór de soevereiniteitsoverdracht, dus nog 
in I 949, het eerste bescheiden initiatief namen. Ver
der werd al in die tijd het besluit genomen voorma
lige Indische ambtenaren en experts direct of via de 
Verenigde Naties uit te zenden naar 'laagontwik
kelde landen'. 54 

Deze 'benutting van de koloniale erfenis voor an
dere doeleinden', zoals het werd genoemd, nam 
meteen een grote vlucht. Al in 19 ~I had ons land zo
veel deskundigen voor multilateraal ontwikkelings
werk beschikbaar gesteld, dat het na Amerika en 
Engeland de derde plaats innam.S5 De mondialise
ring van de vroegere koloniale 'ethische koers' was 
begonnen:' opheffmgspolitiek' heette voortaan' ont
wikkelingsbeleid'. 

Naast continuïteit was er discontinuïteit. Wat na
melijk opvalt is het grote aandeel van PvdA-leden in 
het opstarten van de hulpverleningsmachine: de eer-

ste interdepartementale comrrussre bestond zeer 
overwegend uit sociaal-democraten.56 Nadat Jan 
Pronk in de jaren zeventig het heft in handen had ge
nomen, zou de identificatie van 'progressief' en' ont
wikkelingshulp' defmitief worden gevestigd. 

Wie naar de mensen kijkt, valt de overeenkomst 
op die er tussen Pronk en Van Kol bestaat: het hart op 
de goede plaats, tomeloos energiek, bereisd, vol zen
dingsdrang en zelfoverschatting; naar eigen zeggen 
gemotiveerd door schuldbesef over begaan koloniaal 
onrecht; moralistisch en paternalistisch; monopolie
houders in het debat; in staat de koers 1 So graden te 
verleggen en nog steeds gelijk te hebben. 

Er zijn ook verschillen. Van Kol had alleen woor
den en weinig of geen draagvlak; Pronk had behalve 
veel woorden ook geld, macht en een ruime mate 
van benifit ifthe doubt. Maar allebei waren ze sociaal
democraat in zoverre ze vast geloofden in de rol van 
de staat in het ontwikkelingsproces, watVan Kol niet 
verder hielp maar Pronk ertoe bracht speciale aan
dacht te besteden aan landen met een socialistisch 
regime. De radicalisering van de ontwikkelings
ecanomie en -sociologie in de jaren zestig en zeven
tig liep daarmee gelijk op. Het oude 'Indië los van 
Holland' leek soms te zijn vervangen door 'Derde 
Wereld los van het Westen'. 

Intussen zijn ook die golven weer gaan liggen en 
is de kwestie van ontwikkelingssamenwerking als 
thema van politieke discussie sterk op de achter
grond geraakt. In Socialisme &_Democratie is al zo'n 
jaar of tien vrijwel niets meer over het onderwerp te 
vinden. OfBreman gelijk krijgt met zijn stelling dat 
zoals de laatste generatie koloniale ambtenaren zich 
onverwacht van hun opdracht zagen beroofd, ook de 
missie van de ontwikkelaars onvoltooid zal blij
ven57, valt nog niet met zekerheid te zeggen. In 
ieder geval kan worden geconstateerd dat de ont
wikkelingsideologie die in Indië vorm kreeg, de 
dekolonisatie overleefde dankzij de sociaal-demo
craten, die zich ervan meester maakten en haar een 
tweede leven schonken op mondiale schaal. 

5I. Van Doorn, Laatste eeuw, I I9 vlg., 
I56 vlg. 
52. O.M.G. Koch, Verantwoordina: 

54· Maarten Kuitenbrouwer, De 
ontdekkina van de Derde Wereld (Den 
Haag, I994) 3 r. 

56 . Kuitenbrouwer, Ontdekkina, '35. 
57. Jan Breman, 'Het verlopend tij van 
de ontwikkelingspolitiek: De kritische 
grens van Jan Ptonk', Socialisme &__ 
Democratie, 5I (I994) 496. 

Een halve eeuw in Indonesië (Oen 
Haag/Bandung, I956) 273. 
53. Koch, BatiB slot, I 03. 

55· J.A.A. van Doorn, Indische lessen: 
Nederland en de koloniale ervarinB 
(Amsterdam, I995) I46 vlg. 




