
DE JAREN VAN COLIJN 1933-1939
DE AS-MOGENDHEDEN, DE CREDIET-CRISIS, DE INVALIDE DEMOCRATIE



EEN CENTRUMRECHTS KABINET

 Het bestaat uit vrijzinnig liberalen, confessionelen en 
partijlozen

 Het is geformeerd om aan de confessionele anti-
these te ontkomen

 Die these is bedacht door Abraham Kuyper in 1870

 Hij verdeelt het politiek speelveld in “christelijken” 
en “heidenen”

Polarisatie is Kuypers bedoeling



DE SPOORWEGSTAKING 1903

 De sociaal-democraten slagen er in 1903 in om het 
hele land tijdelijk plat te gooien door een nationale 
spoorwegstaking

 Kuyper maakt er eigenlijk meteen een godsdienstig 
conflict van. Hij valt terug op het nationale stafrecht 
en stelt spoorwegstaking gelijk aan opruïing

 Het is een misdrijf tegen de openbare orde, het 
staatsgezag en de regeringsvorm



DAT WERKT MAATSCHAPPIJ-ONTWRICHTEND

 De “heidenen” voelen zich zwaar beledigd

 De katholieken, calvinisten, lutheranen en dopersen 
maken onderling over alles wat religieus is 
verschrikkelijke ruzie

 De liberalen moeten theologische bacchanalen 
ondergaan aangaande bioscoopbezoek, zondagsrust, 
huwelijkswet, lijkbezorging, zedelijkheid, armenzorg



COLIJN GAAT OP DEZELFDE WIJZE TEGEN LINKS TE KEER

 Keer op keer treden Colijn en Van Schaik, katholieke 
minister van Justitie, via het strafrecht op tegen de 
“misdadige woelingen” van de communisten en sociaal-
democraten

 De laatsten verklaren zich solidiair met Indonesische 
nationalisten die Indië autonomie willen verschaffen

 Veel Indonesische jongemannen komen in Nederland 
hoger en universitair onderwijs genieten: zij worden 
door Colijn al spoedig gecrmininaliseerd



PERHIMPUNAN INDONESIA-PROCESSEN

 Deze vereniging werd opgericht in 1908 en was een 
gezelligheidssociëteit van Indonesische en uit Indonesië 
afkomstige Chinese studenten

 In 1920 bespraken de leden de autonomie-eisen van de 
Indonesische inheemsen tegenover de koloniale 
regering in de Archipel

 Waarom zouden de grondrechten uit de Nederlandse 
constitutie niet gelden in het Verre Oosten?



HATTA, DE EERSTE VICE-PRESIDENT REPUBLIK INDONESIA

 Mohammed Hatta, ook wel Muhammed Athar of Bung Hatta
was een Sumatraan

 Hij politiseerde door Colijns koloniale politiek pas in 
Nederland waar hij handelswetenschappen studeerde aan de 
Handelshogeschool te Rotterdam

 Hij nam deel aan de “Liga tegen Imperialisme en Koloniale 
Onderdrukking”

 Hij werd vervolgd voor staatkundige opruiïng en misdadige 
woelingen in 1927-1928 te Den Haag

 In de Archipel werd hij terstond na aankomst gearresteerd en 
gedetineerd in Boven-Digoel



NEDERLAND KRIJGT NAAM ALS IMPERIALISTISCHE 
ONDERDRUKKER

 SDAP en VARA zoeken krachtig mondiale publiciteit 
voor deze nationalisten in 1933, ook al worden zij in 
Nederland vrijgesproken

 Dat doen zij mét de Communistische Partij Holland 
en de Derde Komintern van Moskou

 Hatta en zijn politieke Sumatraanse vrienden krijgen 
daardoor de naam van linkse extremisten wat hun 
oogmerken niet begunstigt



NEDERLAND VERZIEKT ZIJN NAAM ALS KOLONISATOR

 In 1933 wordt Bonne de Jonge gouverneur-generaal 
te Batavia

 Hij roept meteen de staat van beleg uit op basis van 
het Regeeringsreglement-1854, waardoor hij bijna 
alle grondrechten kan schorsen

 Hij maakt gebruik van zijn “exorbitante rechten” om 
nationalisten te interneren in onherbergzame 
oorden



EEN POLITIESTAAT IN HET VERRE OOSTEN

 Tussen 1933-maart 1942 is de Archipel een absolute 
politiestaat

 De opvolger van De Jonge is Jhr Mr Alidius van 
Starckenborch Stachouwer

 Hij hééft niets met de Archipel en vindt de inlanders 
eng

 Zijn dochter viel in handen van een al te erotiserende 
Javaan uit het bordeelcircuit

 Alidius zet de Obrigkeitsstaat dóór zoals Colijn wil



COLIJN WIL MET DE VRIJZINNIGE OUD DAARAAN EEN EIND 
MAKEN

 Oud is vrijzinnig democraat (VDB) en heeft financiën

 Dat is een belangrijke portefeuille in economische 
crisistijd

 Minister van Onderwijs is H.P. Marchant, ook VDB

 Marchant wordt stiekem katholiek. Oud legt nu een 
bom onder het kabinet: hij wil met Marchant niet 
meer regeren



EEN KABINETSCRISIS TOONT DE ANTITHESE

 Marchant: dit is belachelijk. De godsdienst van de 
bewindspersoon zou irrelevant zijn!

 Ik treed niet af, omdat ik katholiek ben geworden. 
Dat is een private zaak.

 Maar Oud persisteert. Een langdurige reconstructie 
is gevolg. Zonder Marchant.

 Slotemaker de Bruïne, Christelijk-Historische Unie, 
volgde hem op.



DE RIJKSDAGBRAND VAN VAN DER LUBBE

 De Nederlander Marinus van der Lubbe 
wordt op ‘s avonds 27 februari 1933 
halfontkleed in de Duitse Rijksdag 
aangetroffen terwijl daar brand woedt

 Hij erkent de stichter te zijn. Hij heeft 
aanmaakstoffen bij zich. Hij verklaart 
persistent dat hij de brand stichtte om het 
Duitse volk te doen ontwaken



AGITATIE IN NEDERLAND TEGEN HET KABINET-HITLER

 De SDAP start nationale agitatie: Van der Lubbe zou 
onschuldig zijn en gedrogeerd tijdens de politieverhoren

 De rijksregering in Berlijn verwijt Van der Lubbe 
daarom een aanslag op de grondwettelijke 
regeringsvorm, zodat de strafzaak verwezen wordt naar 
het Reichsgericht

 De VARA zendt beledigende reportages en 
documentaires uit en zwijgt minuten lang als Van der 
Lubbe onder de guillotine ligt



HET UNIVERSEEL RIJKSDAGBRAND-TRIBUNAAL

 Nederlandse communisten en socialisten organiseren in 
september 1933 te Londen een internationaal tribunaal dat Van 
der Lubbe maar ook andere communisten moet vrijpleiten van 
schuld. Daarin een achttal juristen van zekere faam zoals de 
Zweed Georg Branting en Betsy Bakker-Nort (VDB). Het 
beschikt over een roodboek en een bruinboek.

 Doel: de perversiteit van Hitler-Duitsland aan te tonen. Dat rijk 
is geen rechtstaat en hoort niet langer tot de internationale 
rechtsgemeenschap. SDAP en VARA geven het tribunaal alle 
ruimte.



DEZE AGITATIES ZETTEN DE VERHOUDINGEN MET BERLIJN OP 
SCHERP

 Colijn en Van Schaik, minister van Justitie, zetten nu 
actief in op strafvorderlijke acties tegen SDAP, VARA 
en socialistische organisaties

 Er komt een strafbaarstelling op het openlijk dragen 
van tekens van staatkundig streven

 Er komt een wet op de private weerkorpsen en 
parastatale organisaties zoals WA en Rode Valken, 
ambtenaren mogen geen lid NSB zijn



MAAR DEZE ORGANISATIES GAAN NU ONDERGRONDS

 Het kabinet draait zich een rad voor ogen

 Het raakt de greep op de werkelijkheid kwijt

 Dat blijkt als de NSB-leider Mussert een staatsbezoek 
brengt aan Nederlandsch-Indië

 Hij wordt als volksheld twee keer ontvangen door de 
gouverneur-generaal

 Deze vindt dat het verbod geen extraterritoriale 
werking heeft buiten het Rijk in Europa



DE HERBEWAPENING VAN DUITSLAND

 In 1933 verlaat Duitsland de Volkenbond

 In 1935 zegt Hitler het Vredesverdrag van Versailles-
1919 formeel op

 Hij voert de persoonlijke universele dienstplicht in 
1935

 Hij deelt in 1936 mee dat de Luftwaffe pariteit heeft 
met de RAF

 Hij trekt in 1936 het gedemilitariseerde Rijnland in



CHEF-STAF LANDMACHT: DUITSLAND ZAL NEDERLAND INVALLEN

 In 1935 bericht Izaäk Reijnders, Chef-Staf Landmacht, dat Hitler 
zeker de neutraliteit van Nederland niet zal respecteren

 Hij zal de luchtmacht aanwenden om de Vesting Holland te 
overvallen rondom Den Haag

 Daarbij zullen tankdivisies massaal ingezet worden

 De Peel-Raamstelling in Zuid-Oost Brabant zal in vertragend 
gevecht massaal verdedigd moeten worden in afwachting van 
Franse infanterie



DAAROM MOET NEDERLAND MET ENGELAND EN FRANKRIJK 
AFSPRAKEN MAKEN

 De Vesting Holland zal ook bij doeltreffende inundaties 
niet gehouden kunnen worden na 3 maanden

 Het Duitse leger zal massaal inzetten op het Belgische 
Veldleger achter het Albertkanaal, om zo Noord-
Frankrijk binnen te kunnen vallen met tanks dóór de 
Ardennen

 Nederland moet artillerie concentreren oostelijk van 
Eindhoven westelijk van de moerassen van de Peel



GEEN STOPLIJN ACHTER DE GREBBELINIE

 Het Veldleger is niet bij machte massaal slag aan te 
nemen oostelijk van de Grebbelinie, ook niet bij 
inundaties

 Het Zuidfront van de Vesting Holland moet zwaar 
versterkt worden met bunkers wegens 
Moerdijkbruggen

 Gaan die niet tijdig de lucht in, dan is terugtrekken 
op de Stelling van Amsterdam zinloos zeker, als 
Rotterdam belaagd wordt



NIETTEMIN ZET HET KABINET IN OP DE GREBBELINIE

 Daar moet de verdediging komen van het 
verouderde 7.veldgeschut zonder motortractie

 Er zijn geen radiotelegrafische verbindingen

 Nauwelijks luchtdoelartillerie, dat is geconcentreerd 
rond Den Haag

 Het 10-. geschut heeft geen lange-afstand-vuurleiding

 Er is geen luchtdekking



TOKIO VALT NU MOEKDEN BINNEN

 Tokio valt China binnen en vestigt een marionettenregering in Mantsjoerije

 Het eist vanaf 1936 van Batavia grondstoffen voor leger en vloot, met name benzine, kerosine en petroleum

 Het sluit een samenwerkingsverband met Italië en Duitsland, bekend als “Anti-Kominternpakt” dat nog geen 
militair-defensieve doelstellingen heeft

 Het eist een vrij vestigingsrecht voor Japanners in de Archipel en opent op iedere Archipelgroep consulaire 
posten

 Het claimt een Open Deur-politiek onder het motto: Azië voor de Aziaten

 Het hitst daarbij de Indonesische nationalisten krachtig op. De blanke koloniale bovenlaag weet zich vanaf 1936 
acuut bedreigd



DE VERZUILING ZAAIT HAAT 1935-1940

 Nederland als koloniaal rijk kent nu parallelle samenlevingen die niets met elkaar willen te maken hebben

 De blanke koloniale bovenlaag in de Archipel die geleid wordt via de “Vaderlandsche Club”

 De calvinistische anti-revolutionaire regeerders die sedert 1881 de dienst uitmaken, ook al zijn ze een 
parlementaire minderheid van 13-17 tweede kamer zetels

 De katholieke volksmassa met in ieder geval minstens 30 zetels, die geen intellectueel vernuft herbergt dat mét de 
socialen zou kunnen regeren wegens gebrek aan scholing in middelbaar en hoger onderwijs

 De socialisten die sedert 1918 gelijk staan aan hoogverraders en landverraders

 De fascistoïde en nazistische verongelijkten, vooral uit de middenklassen die geen compromissen aankunnen



ROMME EN ZIJN WERKVERRUIMINGSPOLITIEK

 De steile katholiek Romme trekt vooral deze haat naar 
zich toe. Dat zal hij zijn hele staatkundige loopbaan 
blijven doen.

 Hij verlaagt de werklozensteun en verplicht de trekkers 
te gaan werken in de Duitse oorlogsindustrie

 Hij steunt Colijns conservatieve fiscale politiek waarin 
de Indische dividenden, winsten en 
vermogensaanwassen onbelast blijven

 Hij zet een Dienst Uitvoering Werken op waarbij van de 
privacy van werklozen niets meer over blijft

 Hij geeft de katholieke geestelijkheid een quasi-
immuniteit in strafzaken
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