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AAN MIJN OUDERS

Aan het einde mijner academische studiën gekomen, betuig ik den
Hoogleeraren del' Juridische Faculteit mijn groote erkentelijkheid voor
hun vormend onderricht.
Wel zeel' in het bizondel' zeg ik U dank, hooggeleerde Diepenhorst,
hooggeschatte Promotor, zoowel voor Uw voorlichting op zoo meniger~
lei gebied, welke ik in de collegezaal heb mogen ontvangen, als voor
Uw belangstelling, waarin ik mij ook daarbuiten mocht verheugen .
Met de poorten der wetenschap ontsluit Gij voor Uw leerlingen de
deur U wel' woning en opent Gij voor hen de gelegenheid tot persoonlijk
contact. De leiding en raad, welke Gij mij bij het samenstellen van dit
proefschrift in zoo ruime mate hebt willen geven, en de groote vrijheid,
die Gij mij daarbij liet, waren voor mij van hooge waardij.
Niet vermoede vergezichten wist Gij, hooggeleerde Anema, dool' Uw
bezielend onderwijs mij te toonen.
Uw colleges, hooggeleerde Dooyeweerd, zullen ongetwijfeld steeds
zeel' bizondel' in mijn herinnering blijven.
Slechts te kort was het mij vergund Uw onderricht, hooggeleerde
Rutgers, te volgen.
Een ongemeen voorrecht acht ik het, mij te kunnen rekenen tot de
leerlingen van Professor Zevenbergen, thans hoogleeraal' te Utrecht.

INLEIDING.
De Indische tariefwet van 1872 maakte een einde aan de ten voor~
deele van Nederland in Indië geheven differentieele rechten. Langen
tijd ondervond de toen ingeluide tariefpolitiek van de open deur schier
geen verzet. te minder daar de invoerhandel van Indië een al hoogere
vlucht nam. De laatste jaren is echter in steeds sterker wordende mate
een kentering te bespeuren. De stelselmatige achteruitgang van Neder~
land in den Indischen invoer - in 1913 bedroeg ons aandeel 33.2 %.
in 1930 nog slechts 16.8 % van den totalen import - en de ver~
wrongen economische verhoudingen. welke alom in de wereld vallen
waar te nemen. deden de vraag rijzen. of een differentieel tariefstelsel,
of zelfs een tolunie tusschen Nederland en Indië, thans niet ge~
wenscht is.
Het tolunie~plan van mr. J. J. Sc h r i ek e en het voorstel om tot
een tol~ .. eenheid" te geraken. door den heer A. de G r a a f f in tal
van publicaties verdedigd. brachten enkelë jaren geleden vele pennen
in beweging. In de Vereeniging voor Actieve Handelspolitiek gingen
stemmen op. om tot een ander tariefsysteem in Indië te komen. De
R. K. Werkgeversorganisatie mengde zich enkele weken geleden. in
haar adres aan den minister van binnenlandsche zaken en landbouw.
in deze kwestie. In de Tweede Kamer werd dit onderwerp eveneens
aangeroerd. Zoo door dr. Kor ten hor s t in zijn interpellatie van
28 April 1931 en door dezen. dr. Beumer en ir. Feber bij het debat
over de verhooging der opcenten op de Indische invoerrechten. onlangs
gehouden. De Eerste Kamer liet zich evenmin onbetuigd. Naar aanlei~
ding van genoemde opcenten pleitten in de vergadering van 30 Decem~
ber 1931 de r.~katholiek Dobbelman. de liberaal Gelderman
en de anti~revolutionair prof. 0 iep en hor s t voor een nauwere
economische gemeenschap tusschen Nederland en Indië. De regeering
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verklaarde bij monde van minister de G r a a f f. dat het vraagstuk
haar volle aandacht heeft. Binnen zeer korten tijd, nl. bij de behande~
ling van de Indische begrooting, zal de Indische tariefpolitiek wellicht
wederom in het centrum der belangstelling komen.
Aan dit dus zoo actueele onderwerp, waarbij de belangen, zoowet
van Nederland als van Indië in zoo sterke mate zijn betrokken, is ons
geschrift gewijd. In ons eerste hoofdstuk is de vraag aan de orde, wat
we onder een preferentieel invoerrecht hebben te verstaan. Vervolgens
stellen we een onderzoek in naar de historische ontwikkeling der
koloniale invoerrechten. Daartoe geven we allereerst in ons tweede
hoofdstuk een summier overzicht van de geschiedenis der koloniale
politiek in het algemeen. In de drie volgende hoofdstukken gaan we na,
hoe de koloniale handelspolitiek der drie groote koloniale mogend~
heden zich tot afzonderlijke types heeft ontwikkeld, en behandelen we
achtereenvolgens de koloniale tariefpolitiek van Frankrijk, Engeland
en Nederland, welke karakteristiek is resp. voor de politiek der assi~
milatie, die der preferentie en die der open deur. Hierbij zullen we
gelegenheid krijgen, te zien, hoe bijna overal een tendenz in preferen~
tieele richting valt te bespeuren. Eveneens zal dit het geval zijn in ons
zesde hoofdstuk, waar de tariefpolitiek, in de overzeesche gewesten der
kleinere koloniale mogendheden en in de mandaatgebieden gevolgd,
behandeling zal vinden, terwijl we tevens in dit hoofdstuk een schema~
tisch overzicht van alle bezittingen, met hun tariefpolitiek als criterium,
zullen opnemen. Ons volgende hoofdstuk geeft een beeld van het
verloop gedurende de laatste jaren van onzen invoer in Indië, ook
trachten we daar de oorzaken van den achteruitgang van Nederlands
aandeel op te sporen. Het laatste hoofdstuk is gewijd aan de vraag, of
een preferentieel stelsel ook voor Indië gewenscht te achten is.
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HOOFDSTUK I.
HET BEGRIP PREFERENTIEEL RECHT.
Gelijke goederen kunnen bij invoer in hetzelfde land onder verschil- DiscrimineueDde
lende tarieven vallen 1).
rechten.
Zoo betaalt goed A overeenkomstig het minimum en het gelijke
goed A' overeenkomstig het maximum tarief; zoo wordt van A het
algemeene en van A' een conventioneel recht geheven; A. dat direct
werd ingevoerd. wordt anders belast dan A'. dat eerst in een buitenlandsche haven was opgeslagen; A wordt niet gelijk A' behandeld.
omdat het niet zoo als dit over zee. doch over land werd geïmporteerd; A. dat met nationale schepen werd getransporteerd. wordt
minder belast dan A'. dat op vreemde schepen binnen kwam; een
zwaarder recht wordt. wijl het afkomstig is uit den vreemde. gelegd
op A dan op A'. dat door een kolonie werd geëxporteerd; A wordt.
omdat men met het land van oorsprong in economischen vrede leeft.
goedgunstiger behandeld dan N. dat onvriendelijk bejegend wordt.
nu tegen het land van afkomst retorsiemaatregelen werden getroffen.
Uit deze voorbeelden. welke met tal van andere zouden zijn te vermeerderen. blijkt alreeds. dat er velerlei reden tot differentiatie
bestaat 2). Zoodra een land niet meer een algemeen en steeds geldend
1) BIJ uitvoer treft men eveneens onderscheiden tarieven aan en bij doorvoer is
zulks ook zeer wel denkbaar.
2) In so=ige tarieven vindt men posten. die 's terk onderverdeeld zijn. waardoor
men de goederen verschillend belast al naar gelang hun verpakking. ,gewicht. wijze
van bereiding enz. Het is dUidelijk. dat dit gemakkelijk aanleiding tot misbruik kan
geven. "Wherever products of different countries are distinguishable. it is possible to
frame tariff classifications which will be unfavourable to the trade of particular
countries" • merkt P a g e. lid 'Van het voorbereidend comité van de internationale
economische conferentie van 1927. op in zijn "Memorandum on discriminatory tariffclassi{ications".
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tarief bezit. maar b.v. een maximum en een mlDlmum tarief heeft
gekregen of een verdrag, waarbij enkele voordeelen aan een ander
land werden toegestaan, heeft gesloten, is eigenlijk reeds sprake
van differentieele rechten, zulks dan genomen in den meest letter~
lijken zin.
Differentiede
rechten.

Toch bedoelt men iets anders, wanneer gesproken wordt over
differentieele tarieven. Wanneer men dan ook de differentieele rechten
omschrijft als die, waardoor gelijke waren ongelijk belast worden,
zouden alle hierboven genoemde gevallen daar onder vallen en het
begrip ongetwijfeld te ruim genomen zijn.
Men heeft een oplossing trachten te vinden in een bepaalden vorm,
waarin deze rechten gegoten zouden zijn, en dezen vorm tot criterium
gemaakt. Om de verschillen, welke een gevolg zijn van conventioneele
tarieven, te coupeeren, is wel beweerd, dat de differentieele rechten
uit een autonoom tarief moeten voortvloeien 1). Eenerzijds werd zoo
de grens te ruim getrokken, want ook een maximum~minimum tarief
kan zeer wel - gelijk o.a. in Frankrijk - autonoom zijn, terwijl toch
in een dergelijk geval de onderscheidende rechten gemeenlijk niet als
differentieele worden aangemerkt. Anderzijds sloot men rechten als
die, welke gelden voor een land, waarmede een nauwere economische
aansluiting wordt gewenscht, of die als overgpngsrechten tot een tol~
unie fungeeren, daar deze toch welhaast steeds door een verdrag
worden vastgesteld, uit, hoewel ze unaniem tot de differentieele wor~
den gerekend.
Een dergelijke formeeIe onderscheiding kan ons hier dus niet verder
brengen. Het is vooral de verdienste van G reg 0 r y 2), dat hij hier~
mede gebroken heeft en de belangstelling gericht heeft op het doel
der differentiatie.
Wanneer V 0 n Ph i I i P P 0 v i c h 3) de differentieele rechten
definieert als " ...... Zölle von verschiedener Höhe für gleiche Waren,
...... durch welche entweder bestimmte Einfuhrländer, oder Einfuhr~
einrichtungen oder Transportanstalten, begünstigt werden, bezw.
bestimmte S taaten, Einfuhreinrichtungen in Nachteil versetzt werden
1)

Zoo Dr. A. Hes se : ,Yolkswirtsclw.ftspolitik", pag. 330.

2)

T. E. G. G reg 0 r y: " Tariffs: A study in method".

a) Dr. Eu gen v 0 n Ph i 1 i P P 0 v i c h: "Grundrisz der politischen Oekonomie",
dl. 11, Ie st., pag. 367.
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sollen". beperkt hij zich niet tot de meest eenvoudige opvatting: dif~
ferentieele rechten zijn rechten. waardoor gelijke waren ongelijk belast
worden. maar wijst het .. sollen" op een bepaald doel. Niettemin kan
ook deze omschrijving niet bevredigen. want het wordt in het geheel
niet duidelijk. welke landen enz. onder deze .. bestimmte" begrepen
worden. Het blijft duister. waarom in het geval. dat een land een
meestbegunstigingsverdrag gesloten heeft. niet en in het geval van
een reciprociteitsverdrag wèl van differentieele rechten gesproken
pleegt te worden.
Bij anderen is het criterium samengesteld uit het doelelement naast
den formeelen factor. Differentieele rechten zijn dan rechten . .. ...... die
von beiden Tarifkolommen abweichen. also entweder den niedrigeren
Tarif unterschreiten oder den höheren überschreiten urn einen beson~
deren Zweck zu erreichen" 1).
Een drietal bezwaren zijn hiertegen in te brengen. Allereerst een
bezwaar. dat een gevolg is van het formeele criterium. Hier wordt
getracht een oplossing te geven slechts voor het geval. dat er een
tweetal tariefkolommen zijn. De moeilijkheid blijft echter. wanneer we
met één of meer dan twee kolommen te maken hebben.
Voorts is een tekortkoming. dat de schijn gewekt wordt. alsof er
geen differentiatie zou zijn. indien er uitsluitend twee tariefkolommen.
zonder afwijkingen. zijn. Het is echter zeer goed mogelijk. dat de
eene kolom geldt voor goederen met nationale schepen vervoerd of uit
koloniën afkomstig. en de andere in alle overige gevallen.
Ten slotte wordt hier gesproken van een bizon der doel. Maar voor
elke afwijking bestaat een bizonder doel. Wanneer is een doel echter
bizon der genoeg? 2)
G reg 0 r y. die wel het meest grondig deze materie behandelt.
meent de differentieele rechten te kunnen onderkennen door hun
.. abnormality of purpose" S). Het is duidelijk. dat deze uitspraak de
moeilijkheid alleen verschuift. want nu rijst terstond de vraag.
Dr. JO lSe f Grun tz el: " System der Handelspolitik", pa g. 336.
Een soortgelijke meening vindt verdediging bij Prof. PI a u t in het "Hand~
wörterbuch der S taatswissenscha[ten", dl. IH. pag. 241. w aar hij schrijft: " Differen~
tialzölle sind soldle Z ölle. d ie gegen die sonst .geltenden T arifsätze erhöht oder
emiedrigt sind. urn besonderen V ernältnissen gerecht zu werden". Het formeeIe
criterium is dus zeer ruim genomen. Ons derde bezwaar handhaven we ook hier.
want onzeker blijft. wanneer er "bizondere verhoud ingen" zijn.
3)
T . E. G. G reg 0 r y. op. cit., pag. 173.
1)
2)
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wanneer een doel normaal te achten is; waarop we geen uitsluitsel
ontvangen.
We komen dus tot de conclusie. dat de verschillende schrijvers.
zoowel in vorm als in doel of in beide tezamen. een criterium meenen
te kunnen ontdekken. waarbij ze echter allen vastloop en op vage
begrippen als "bizonder" en "normaal".
Dat men niet tot een solutie komt. verwondert ons niet; het is een
faute de qualité der differentieele rechten; immers op vrij willekeurige
wijze worden in wezen identieke gevallen onderscheiden. Differen~
tieele rechten zijn rechten. welke om een of andere reden "abnormaal"
afwijken van. dus hooger of lager zijn dan. het "normale" recht. Dit
"normale" recht kan op zich zelf ook weer samengesteld. dus discri~
mineerend. differentieel in ruimeren zin. zijn. echter zijn de afwijkingen
in een dergelijk geval hier "normaal" te achten. Wat als .. normaal" en
"abnormaal" is aan te nemen. staat in het geheel niet vast. maar
wordt beslist door de allengs gevormde gewoonte in het feitelijk
gebruik 1).
Wie spreekt over diHerentieele rechten. heeft daardoor reeds tege~
rechten, lijk ook de preferentieele rechten tot voorwerp zijner beschouwingen
semaakt; immers. strikt genomen geniet elk. die bij een onderschei~
dend tarief het voordeeligst behandeld wordt. een preferentieel tarief.
De differentieele rechten (in engeren zin) omvatten de preferen~
tieele rechten (in engeren zin). Terwijl we deze diHerentieele rechten
omschreven als die rechten. welke de gewoonte zoo noemt. aangezien
ze om een of andere reden afwijken van. dus hooger of lager zijn
dan. het "normale" tarief - waarbij de gewoonte uitmaakt wat nor~
maal te achten is - zijn de preferentieele rechten speciaal die. welke
lager zijn.

Prduentieele

1) Dat eerst langzamerhand duidelijk wordt. welke onderscheidende rechten tot
de differentieele gerekend dienen te worden. blijkt uit de vele uiteenloopende
meeningen, welke omtrent verschillende van deze rechten in de vroegere literatuur
heerschten. en waaruit zich geleidelijk een communis opinio ontwikkeld heeft. Zoo
rekende b.v. Prof. Be a u jon in zijn .. Handel en handelspolitiek", pag. 73 e.v., de
vlagsurtaxen daar niet onder. een opvatting, welke thans wel door niemand meer zal
worden verdedigd.

12

De volgende rechten pleegt men gewoonlijk preferentieel te
noemen 1) :
I. rechten op goederen van specialen aard, of op speciale wijze ver~
voerd:
1. rechten op goederen, wier invoer wenschelijk is ten einde een
binnenlandsch monopolie te breken 2) ;
2. rechten op goederen, welke om sociale redenen begeerd worden;
3. rechten op goederen, ingevoerd op een, van nationaal stand~
punt gezien, gewenschte wijze;

11. rechten op goederen uit speciale landen afkomstig 3) :
1. uit een land, waarmede een reciprociteitsverdrag gesloten is ;
2. uit een land, waarmede men een tolunie wenscht te sluiten
(vooral als overgangsmaatregel) ;
3. uit een land, waarmede een staatsrechtelijke unie gesloten is,
doch waarmede geen economische eenheid gevormd wordt;
4. uit een land, waarop men economisch zoo sterk is aangewezen,
dat gelijkstelling met het buitenland nadeelig zou zijn;
5. uit het moederland of de koloniën 4).
Over deze laatste preferentieele rechten willen wij handelen en wel
speciaal over de preferentieele tarieven voor moederlandsche producten
in de koloniën, al zullen we nu en dan gelegenheid hebben het terrein
der andere preferentieele rechten, en zelfs dat der preferentieele rech~
ten in ruimeren zin, te betreden.
1) Weinig schrijvers geven een opsomming; vermoedelijk een gevolg van het
aannemen van een formeel crjterium, waarmede getracht wordt de diHerentieele
rechten van de andere onderscheidende te onderkennen.
Uit onze beschouwing van !het preferentieele recht als een vlottend, van de
gewoonte afhankelijk, begrip volgt, dat we deze opsomming niet limitatief achten.
2) Dikwijls een gevolg van de anti-trust-wetgeving.
3) Hen riT r u c h y : "Cours d'économie politique", dl. 11, pag. 36, schijnt dit
de eenige preferentieeIe rechten te achten .
• ) G run t zeI, op. cit., pag. 342, geeft een. zij het weinig gedétailleerde, opsomming der differentieele rechten. De begunstigingsrechten voor het koloniaal
verkeer noemt hij, vermoedelijk in tegenstelling met de andere, preferentieel; een
veel te enge opvatting van deze categorie.
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HOOFDSTUK 11.
DE ONTWIKKELING DER KOLONIALE POLITIEK.
Oudheid

eD

Middeleeuw~

De Grieken en de Phoeniciërs zijn de oudste ons bekende koloni~
seerende volkeren. De verschillende Grieksche steden. met name
Athene. bezaten talrijke koloniën aan de kusten van Klein~Azië en
Noord~Afrika. in Italië en op Sicilië. De verhouding tusschen vader~
stad en kolonie is ons vaak als een zeer ideale voorgesteld 1); vrij~
handelaars beschouwden haar wel als het nec plus ultra; immers er
zou een schier onbeperkte vrijheid in handel en verkeer hebben bestaan.
G I a d s ton e stelde de Grieksche steden en haar koloniën tot een
voorbeeld. waaraan het Britsche imperium moest trachten gelijk te
worden 2).
Wreed is deze illusie verstoord. La tere onderzoekingen 3) toonden
aan. dat ook toen reeds een scherpe handelsstrijd gevoerd werd. dat
gestreefd werd naar monopolies. dat prohibitieve maatregelen niet
werden geschuwd. dat er een schier ondragelijke handels dwang
bestond. ja dat vele oorlogen een economische oorzaak hadden 4. ). De
Grieksche stedelijke handelspolitiek verschilde dan ook inderdaad
weinig van die der Spanjaarden. Portugeezen. Hollanders. Engel~
schen en Franschen in haar vroegste stadium 5).
1) Zoo biJ He ere n : "ldeeen über die Politik. del' Verkehr und den Handel der
vomehmsten V ölker der alten Welt".
2) Z ie zijn vermaarde " Chesterspeeeh" van 12 November 1855. o.a. opgenomen
In P a u I K nap I u n d : "Gladstone and Britain's imperial policy", pag. 185-227.
3) O .a. van B ö c k h: " Staatshaushalt der Athener".
4) Zoo schijnt de bekende expeditie naar Sicilië een strijd om een voomaam
afzetgebied, tevens een belangrijken graanleveranoier. te ziJn geweest.
5) V91. G u sta v Sc h mo 11 e 1': "Grundrisz der allgemeinen Volkswirtschafts~
lehre", dl. H. pag. 660.

Gelijke houding treffen we aan bij de Carthagers 1) en de Romei~
nen 2). voor zoover ze koloniën bezaten, en ook de Italiaansche
steden 3) volgden eenzelfde politiek, welke overigens eveneens gedu~
rende de middeleeuwen algemeen als de eenig mogelijke buitenlandsche
handelspolitiek beschouwd werd. en die ten opzichte van de koloniën
tot de 1ge eeuw bleef voortbestaan en zoo de eerste phase van de
moderne koloniale ontwikkeling overheerschte.
Deze eerste periode vangt ongeveer in de tweede helft der 15e Nieuwe tijd.
eeuw aan 4) . De val van Constantinopel in 1453 had het handelsver~ Eerste periode.
keer tusschen Europa en Azië over land vrijwel onmogelijk gemaakt, Mercantilisme.
te meer daar de handel, welke nog bestond, geheel in handen van
Venetië en andere Italiaansche steden was. De rijke winsten, met
dezen handel te behalen. verlokten de volkeren van West~Eu ropa,
door renaissance en reformatie tot activiteit geprikkeld, tot het zoeken
van nieuwe handelswegen. De Portugeezen, langs de kusten van
Afrika Indië bereikend, en de Spanjaarden, die dit gezegend land
westwaarts zochten te naderen en daardoor een geheel nieuwe wereld
ontdekten. waren de baanbrekers. Bij het verdrag van Tordesillas
verdeelde de paus in 1494 de nieuwe gebieden tusschen de beide
Iberische rijken. In Spanje was de koloniale handel in handen van de
Casa de Contraction te Sevilla. terwijl in Portugal een staatsmonopolie
bestond 5) .
Gedreven door een drang naar geloofs~. politieke en handelsvrij~
heid, komen vervolgens de Hollanders opzetten. De Oost~ en West~
Indische Compagnieën veroveren in korten tijd Indië, Malakka, Cey~
Ion, gedeelten van India. van Afrika en van Amerika. Spoedig heeft
1) I d e m, pag. 659.
2) 1 d e m, pag. 661.
3) 1 d e m, pag. 662.
4) Op vele verschillende wijzen wordt de koloniale geschiedenis ingedeeld. Vgl.
Vei t V a l en ti n: "KoloniBlgeschichte del' N euzeit", pag. lIl-VII. Die, welke
door ons gegeven wordt, vloeit voort uit het karakter van dit geschrift, hetwelk
zich met name voor de ten opzichte van de koloniën gevolgde handelspolitiek interesseert. W IJ willen dan ook in geenen deele de voortrdfelljkheid van vele andere
systemen, gevolg van het feit, da t zoovele wetenschappen, elk van een ander gezichtspunt uit, het terrein der koloniale geschiedenis binnen den kring hunner beschouwingen trekken, in twijfel trekken.
5) W . S m i t h C u I b e r tso n : ,JntemBtionBl economie policies", pag. 201 e.v.
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Holland Spanje en Portugal van de eerste plaats gedrongen en in de
eerste helft der 17e eeuw bezit het de helft der wereldhandelsvloot.
Op hun beurt ontnemen de Engelschen. die door hun acte van
navigatie van 1651 den Hollandschen handel gevoelig benadeelen.
den Hollanders vele hunner koloniën. terwijl eveneens Frankrijk een
geduchte actie gaat ontwikkelen. Het resultaat is. dat in de tweede
helft der 17e eeuw Engeland en Frankrijk de twee groote koloniale
rivalen zijn. waartusschen allengs een strijd om de koloniale hegemonie
ontstaat. welke in het voordeel van het eerste land eindigt.
Bij al deze mogendheden treft men tot het begin der 1ge eeuw.
soms meer. soms minder. de politiek van restricties en monopolies aan.
Een zuiver mercantilistische gedragslijn werd gevolgd. De koloniën
waren de bronnen. waaruit men zich haastte zooveel mogelijk goud
en zilver te putten. en bij gebrek hieraan beschouwde men ze als de
voorraadschuren van specerijen. zijde. slaven en andere kostbaar~
heden. bestemd voor de West~Europeesche markt. Eigen schepen
onderhielden de verbinding met het moederland en dit werd de groote
opslagplaats van al deze rijkdommen.
Tweede periode. De tweede phase vangt aan in het begin der 1ge eeuwen duurt
Onverschilligheid·tot pl.m. 1880. Het is een tijdperk. waarin over het algemeen weinig
belangstelling voor koloniale expansie bestaat en gedurende hetwelk
geleidelijk het mercantilisme wordt prijsgegeven.
Door de Napoleontische oorlogen waren de continentale staten
uitgeput. Ze hadden alle krachten in te spannen. ten einde hun
vroegere positie te heroveren. Handel met koloniën werd weinig
gedreven. wijl Engeland de continentale vloten goeddeels had buit~
gemaakt en vele koloniën veroverd en behouden had. Engeland staat
gedurende driekwart eeuw op het toppunt van zijn macht. het
beheerscht den wereldhandel vo},komen en bezit een koloniaal rijk zoo
groot. dat de koloniale geschiedenis van dien tijd vrijwel die der
Engelsche bezittingen is.
Toch bemerken we vooral in dit land een taning der belangstelling
in koloniale aangelegenheden. die zelfs in het midden der 1ge eeuw
tot algeheele onverschilligheid voert. De oorzaken hiervan zijn veler~
lei. Het verlies der dertien Amerikaansche staten was een teleurstelling
geweest. die de verwachting wekte. dat nu spoedig ook de overige
koloniën. met name de Canadeesche. de Zuid~Afrikaansche en de
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Australische. haar afscheiding zouden begeeren en desnoods met geweld bewerkstelligen. De kosten. veroorzaakt door de handhaving van
orde en rust in de bezittingen. soms ook nog een gedeelte der onkos~
ten van het civiele bestuur. gevoegd bij de enorme bedragen. vereischt
voor een doelmatige verdediging van het uitgebreide en zoozeer ver~
spreide rijk tegen buitenlandsche vijanden. drukten zwaar op het En~
gelsche budget en ontstemden den belastingbetaler. die toch reeds
ontevreden was door de toename der nationale schuld. gevolg van de
vele oorlogen. en die na den val van Napoleon een sterke bezuiniging
op land~ en zeemacht had verwacht. De publieke opinie associeerde
koloniën met revolutie en rebellie. met militaire dwangmaatregelen en
strijd tegen inlanders. met slavernij. nepotisme. landspeculatie en aller~
hande knoeierij. terwijl de voortdurende wrijvingen tusschen de Cana~
deesche koloniën en de Vereenigde Staten de vrees wekten. dat door
de koloniën de kans op een nieuwen oorlog sterk vergroot werd. De
voordeelen. die de koloniën opleverden. wogen daar bij lange na niet
tegen op en het gevolg was. dat men eigenlijk niets liever zou hebben
gewild dan "ter bezuiniging" de bezittingen. die tot een "millstone
round our neck" 1) geworden waren. aan haar lot overlaten.
Toen in den winter van 1826-'27 beperking der staatsuitgaven
dringender dan ooit scheen, stelde Wellington dan ook voor de ge~
heele kust van Guinea prijs te geven. H u ski s s 0 n stemde hiermede
in, maar zag niet de noodzakelijkheid om Sierra Leone te behouden 2) .
Pee I overwoog in 1842 met Ab er d een. den secretary of foreign
affairs, het verbreken van den band met de Canadeesche koloniën 3 ) •
en als Duf f e rin in 1872 als gouverneur~generaal naar deze gewes~
ten vertrekt, deelt de chancellor of the exchequer, L 0 w e. hem mede,
dat het zijn taak is "to get rid of the dominion" 4). Dis r a e I i sprak
over "these wretched colonies" 5) en schreef aan Der b y. in wiens
kabinet hij zitting had: .. Leave the Canadians to defend themselves :
1) Aldus Disraeli in een schrijven aan Malmesbury van 13 Aug. 1852.
2) V gl. E d war d Por r i tt: " The fiseal and diplomatie freedom of the
British oversea dominions", pag. 298.
I,) I de m, pag. 298 e.v.
4) Vgl. Sir A. L y a I I: "Life of Marquis of Dufferin and Aua", dl. I, pag. 286.
5) Z ie W i lliam Fla vel Ie Mon ypen y and George Ea rle Buc kl e :
.. Life of Benjamin Disraeli, Earl of Beaeonsfield", dl. IV, pag. 385.
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recall the African squadron; give up the settlements on the west coast
of Africa"l).
De gewoonte bestond in House of Commons en House of Lords "to
apologize for troubling it with a colonial subject" 2). Dat zelfs bij
regeeringspersonen wel eens eenige onkunde in de koloniale materie
werd aangetroffen, blijkt uit het feit, dat toen P a I mer s ton in
Downingstreet zetelde en niemand bereid vond als colonial secretary
te fungeeren, hij ten slotte besloot zelf het colonial office voor zijn
rekening te nemen en een ambtenaar toeriep: .. Just come upstairs and
show me on the map where these damned places are" 3) .
Niet te verwonderen is dan ook. dat in deze periode voor de eerste
maal .. responsibIe self~government" verleend werd, dat geweigerd
werd de annexaties door onderdanen in Afrika en in de Stille Zuidzee
(o.a. Hawaï) te erkennen. dat geen bezwaar gemaakt werd tegen de
onafhankelijkheid van Transvaal en dat de Ionische eilanden werden
prijsgegeven.
Uit het voorgaande blijkt. dat deze onverschilligheid, welke soms
zelfs tot vijandigheid werd, niet uitsluitend uit opportunistische zware belastingen - maar ook uit humanitaire overwegingen. gevolg
van de ideeën der Fransche revolutie. te verklaren is, dat ze niet uit~
sluitend te vinden is bij liberalen en radicalen, maar evenzeer bij con~
servatieven 4) .
Opkomst van
Nog op andere gronden werd deze koele houding verdedigd, toen
den vrijhandel. de Manchester richting haar zegetocht in Engeland begon. De begin~

selen dezer school waren wel reeds vroeger door D a v i d Hum e
voorbereid, door A dam Sm i th geformuleerd en door zijn volgelin~
gen alom verbreid. maar toch krijgt de liberale school eerst na 1840
haar grooten aanhang. zoodat men eenzijdig zou zijn. indien men den
geheelen ommekeer in de koloniale politiek op haar rekening zou bren~
1) Edward Porrittt, op. cit., pag. 301 e.v.
2) I d e m, pag. 310 e.v.
3) Sir Joh n G. Fin d a y: "The imperia 1 conference in 1911 from within",
pag. 1.
• ) Ach i 11 e V i a 11 a t e ontkent dit in zijn: "La crise Anglaise" pag. 4 e.v.
Ten onrechte. immers de door ons gememoreerde uitlatingen van Weil in g ton
en Pee I. beiden premier in een Tory-kabinet. van Hu ski 5 5 0 n e. a. Ieeren
wel ande·rs.
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gen. Eerst wanneer Engeland een indu's triestaat is geworden. alle
continentale landen in industrialisatie ver vooruit. heeft het Manchester vrij handelsbeginsel er een wel toebereiden bodem. Engeland is
tegen het midden der vorige eeuw de .. workshop of the world" geworden en kan niet meer in voldoende mate de eerste levensbehoeften bevredigen. de graanrechten worden afgeschaft en de export van de
industrieproducten dient bevorderd te worden. De handel met de koloniën is relatief gering. Als afzetgebieden voor de zich steeds meer uitbreidende industrie zijn ze volkomen onvoldoende. Dus moeten het
continent en de vreemde koloniën nieuwe markten vormen. Maar daarvoor is noodzakelijk, dat eerst de tolmuren worden gesloopt. daarvoor
moet eerst het vrijhandelsbeginsel gepropageerd worden. Engeland
heeft daar slechts voordeel bij. Wel zal het handelsmonopolie in de
eigen bezittingen verloren gaan. doch daar tegenover staat. dat men
overal elders toegang zal verkrijgen. Bovendien behoeft men voor
anderen in zijn koloniën niet zoo beducht te zijn. Immers geen staat
kan bogen op een zoozeer geperfectioneerde industrie ; geen volk bezit
een handelsvloot. die bij benadering zoo groot is; nergens ter wereld
is het kapitaal in een dergelijke quantiteit aanwezig.
Wanneer het vrijhandelsbeginsel overal aanvaard wordt. zal ieder
land ook in overzeesche gewesten vrijen toegang verkrijgen. daar zijn
noodzakelijke afzetgebieden vinden en zijn behoeften aan grondstoffen kunnen bevredigen. Maar daar,door vervalt tegelijkertijd ten
eenenmale de ratio van het bezitten van eigen koloniën. die immers
naar mercantilistische opvatting juist om deze redenen gewenscht werden. Niet alleen bieden dus de koloniën geen extra voordeel meer.
maar thans is aan een dergelijk bezit slechts nadeel verbonden. aangezien de kosten voor verdediging. administratie. verdere ontwikkeling
enz. blijven bestaan.
Een open deur politiek vond derhalve in Engeland verdediging en
de andere landen schenen geleidelijk en vaak minder absoluut hetzelfde principe te aanvaarden.
Alleen Frankrijk voert in deze periode een actieve koloniale politiek. Zoowel L 0 u i s P hili p p e als Nap 0 I eon III breidden de
bezittingen sterk uit. hoewel deze laatste. vurig vrijhandelaar als hij
was. brak met de traditioneele starre protectie en Frankrijk een zeer
gematigde handelspolitiek deed volgen.
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Derde periode.
Het derde tijdperk. beginnend ongeveer in de tachtiger jaren en tot
Herleefde belang- op heden voortdurend. is er een van hernieuwde belangstelling in de
s~elling. - PNrotejc- koloniën. Het is een periode waarin de band. welke deze gewesten met
tiooisme. - at 0nalisme.
het moederland verbonden houdt. wederom versterkt wordt en soms

zelfs zoo nauw wordt aangetrokken. dat men wel haast van neo~mer
cantilisme zou kunnen spreken.
Als oorzaak hiervan worde allereerst aangemerkt het prijsgeven van
het beginsel van den absoluten vrijhandel 1 ). het zich steeds meer bewegen in proteotionistische richting. Na den Fransch~Duitschen
oorlog zien we bijna overal op het continent de tariefmuren zich ver~
heffen. een proces. dat door de crisis. gevolg van de groote overproductie van landbouwvoortbrengselen in de zich door emigratie en kapitaaltoevloeiing rasch ontwikkelende overzee's che gebieden. begunstigd
wordt. De continentale landen zijn nog overwegend agrarisch en ten
einde den localen landbouw te beschermen worden de tarieven ver~
hoogd. waarvan tevens de inheemsche industrie profiteert. welke zich
toch reeds. met name door de geweldige ontwikkeling der techniek.
krachtig begon te ontplooien.
De hierdoor steeds toenemende productie is gedwongen nieuwe en
zekere markten te zoeken en deze worden gevonden in de eigen kolo~
niën. die tevens vele grondstoffen leveren. waardoor onafhankelijkheid
van andere staten wordt verkregen.
Als tweede oorzaak zijn te beschouwen de groote kapitalen. vooral
in Engeland opgehoopt. die naar gunstige gelegenheden tot belegging
zoeken. En waar zou dit nu geschikter en veiliger kunnen geschieden
dan juist in de eigen koloniën?
Voorts is te noemen de ontzagwekkende vooruitgang der transport~
en communicatiemiddelen. welke de koloniën zooveel dichter bij het
moederland brengen en den onderlingen handel zeer verlevendigen.
Ten slotte zij gewezen op het overal ontwakend nationalisme (on t~
staan van den Duitschen en den Italiaanschen staat) niet slechts op
politiek en cultureel gebied. maar eveneens op economisch terrein.
Een streven valt te constateeren. om economisch "selfsupporting" te
worden. vooral van belang in tijd van oorlog. een mogelijkheid. waar~
mede al meer en meer diende te worden gerekend. en vandaar een
1) Men treft in dezen tijd op schier elk gebied een zich afkeeren van liberali.sme
en individualisme aan.
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jacht naar allerhande grondstoffen. veelal slechts in koloniale gebieden te verkrijgen; het economisch imperialisme breekt zich baan 1).
De herleefde belangstelling in koloniën treedt op tal van wijzen
aan den dag. In 1877 wordt koningin V i c tor i a .tot keizerin van
India gekroond. in 1882 wordt :in Duitschland de Kolonialverein gesticht. in 1884 doet in Engeland de Imperial federation league zijn
intrede. Saint-Hilaire. Ferry en Etienne wekken in Frankrijk nieuwe
interesse. Engeland krijgt zijn Royal Niger Co .• British East-Africa
Co. en British South-Africa Chartered Co .• DuHschland de OostAfrika Co. en Portugal de Co. van Mozambique 2 ). Reeds in 1876
was te Brussel de Association Africaine Internationale opgericht.
Spoedig is geheel Afrika verdeeld tusschen de oude koloniale mogendheden: Engeland. Frankrijk. Portugal en de nieuwe: Du4tschland.
Italië en België. Door hun oorlog met Spanje krijgen de Amerikanen
voor het eerst overzeesche bezittingen en ook Japan wordt door de
verovering van Formosa een koloniale mogendheid.
Bemerken wij dus eenerzijds een sterk nationalistisch getinten drang Internationalisme.
naar koloniale expansie. anderzijds vinden we een gezamenlijk optrekken. een oplevend internationaal solidariteitsgevoel. De wetenschappelijke ontdekkingen. waardoor de afstanden schier vel'dwenen
waren. en de industrieeIe ontwikkeling. waardoor de onderlinge economische afhankelijkheid tot uiting was gekomen. hadden het bestaan
eener universeeIe belangengemeenschap. waarvoor ook het nationale
belang zou moeten wijken. gedemonstreerd. Een onnoemlijk aantal
internationale verdragen. regelende deze gemeenschappelijke belangen.
werd gesloten; zoo die betreffende de z.g.n. internationale rivieren.
de postunie. de telegraafunie. de arbeidsconventie van Bern van 1906.
de verdragen betrekkelijk het Suez-kanaal en het Panama-kanaal; tal
van internationale instituten - voor den landbouw te Rome. voor den
handel te Brussel - kwamen tot stand.
Eenzelfde tendenz ontmoeten we op zuiver handelspolitiek gebied:
de gewoonte. om de meestbegunstigingsclausule in handelsverdragen
1) In nauw verband daarmede het aan denzelfden wortel ontsproten cultureel~
en politîek imperialisme. V gl. Fr a n z Eu 1 en b u r g: "Auszenhandel und
Auszenhandelspolitik". pa.g. 219 e.v.
2) Ach i 11 e V i a 11 a te: " L'impérialisme économique", pag. 59.

21

op te nemen. de verdeeling van de invloedssferen in China enz. Ten
opzichte van de koloniale handelspolitiek blijkt zij uit de Berlijnsche
conventie van 1885. die de positie van het Congo~bekken. en de Alge~
ciras conferentie van 1906. welke die van Marokko regelde. en tot een
open deur politiek voor beide gebieden verplichtten.
Invloed van den
Gelijk elke oorlog. deed ook de wereldoorlog het nationalisme hoog~
wereldoorlog. tij vieren. Toch werd eveneens de solidariteitsgedachte versterkt. De

vele staten. die zich ter eene of ter andere zijde hadden geschaard.
zagen zich gedwongen. ook economisch. een eenheidsfront te vormen.
Reeds in Augustus 1914 werd de commission internationale de ravi~
taillement gevormd. voorts kwamen tot stand de allied maritime
transport counsil. de inter~allied food counsil. de inter~al1ied munition
counsil. terwijl verschillende comité's zorg droegen voor de distri:b utie
van wol. katoen. leder. tabak. papier. petroleum. vlas. hennep. steen~
kool. enz. 1). Wel waren dit oorlogsorganisaties. maar toch schoot
hierdoor het besef van de groote onderlinge afhankelijkheid dieper
wortel en werd de idee gewekt om. nu de oorlog zooveel handelsver~
dragen had beëindigd. zich geheel n'Îeuw <te oriënteeren en voortaan
blijvend groote economische eenheden te vormen. In de centrale
landen werd de Mittel~Europa~gedachte gepropageerd (een plan. dat.
zij het gewijzigd en minder grootsch opgezet. verleden jaar door de
Du itsch~Oostenrijksche tolunie verwezenlijkt scheen te zullen worden)
en sommigen koesterden zelfs stoutmoedige denkbeelden van een
Duitschland. Oostenrijk~Hongarije. de Balkanstaten en de Turksche
landen omvattend tol gebied 2 ). Bij de geallieerden gingen stemmen
op. om in den geest van de Parijsche economische conferentie van
Juni 1916 3) voort te gaan en permanent een complex van rijken te
1)

after",

W i II i ·a m S m i t h C u I b e iI' tso n: "Commercial policy in wal' time and

pag. 254 e.v.
De2;e voornemens vonden 0 a. bespreking bij Dr. Her man n Sc hum a c be r
in zijn: "Meistbegünstigung und Zollunterscheidung". Over het Berlin-Bagdad-plan
"Die W iedel'geburt der Alten Welt", en Dr. K a rl
zie A I' t h u r D i x :
Hof fm a n n: " Das Ende des kolonialpolitischen Zeitalters".
') Waar o. a. de volgende resolutie door de vertegenwoordigers van Frankrijk.
Groot-Brittannië. Italië. Japan. Rusland. België. Servië en Portugal werd aangenomen: ..The Allies deciare themselves agreed to conserve for the Allied countries
before all others. their natural resources during the whole period of commercial.
2)
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vormen, welke elkaar een "sur~privilège" zouden verleenen, dat buiten
het geldingsgebied der meestbegunstigingsclausule zou vallen 1 ).
Hetzelfde antagonisme, dat we vóór den wereldoorlog aantreffen. Na den oorlog.
bemerken we daarna wederom. Het nationalisme. niet slechts bij de
groote mogendheden. doch ook bij vele kleine staten. vooral bij de
nieuw~gevormde. is sterker dan ooit. Een gevolg is het steeds hooger
optrekken der tariefmuren, hetgeen tevens bevorderd wordt door de
economische ontreddering in onderscheiden landen en de noodzakelijkheid de jonge industrieën in de nieuwe staten op te kweeken.
Maar ook de gemeenschapsgedachte is krachtiger geworden en
komt tot openbaring op het gebied van recht en politiek, op kerkelijk
en sociaal terrein, ja waar eigenlijk niet 1 Tallooze internationale
organisaties worden in het leven geroepen, ontelbare internationale
conferenties en congressen gehouden. De economische conferenties
trachten de tariefmuren te slechten, althans ze niet hooger 't e doen
worden. Het mandaten~stel'sel voorde voormalige Duitsche en
Turksche bezittingen toont aan, dat dank zij de internationale samenwerking gebroken werd met de exploitatie van een kolonie door een
enkelen staat, al blijkt er tevens uit, dat een open deur politiek niet
steeds een vereischte is.
De wisselende opvattingen, welke in den loop der tijden hun Ontwikkeling~
stempel drukten op de koloniale politiek als .geheel, wijzigden met name gang der koloni~
het onderdeel der koloniale tariefpolitiek.
ale tariefpolitiek.
In de eerste periode zijn deze tarieven, voor zoover ze toen althans
bestonden, gewoonlijk van fiscalen aard, daar door de prohibities de
rechten slechts van moederlandsche producten geheven werden en
dus bescherming door discriminatie totaal overbodig was. Door het
exclusivisme had men bijgevolg het meest ver doorgevoerde bescher~
mende stelsel.
Wanneer, gedurende de tweede phase, langzamerhand de open
deur politiek veld wint, zien we de bevoorrechting allengs verminderen
en het tarief voor moederland en buitenland gelijk worden.
industrial, a gricuItural and maritime ,reconstruction, and for this purpose they under~
take to establish special arrangements to facilitate the interchange of these resources".
1) De verschillende wij!ten, waarop zulks zou kunnen geschieden. vinden bespre~
king in : "L' union commerciale des alliés après la guerre" van Be r -t r a n d
La verg ne.
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In het laatste stadium blij ft de invoer van vreemde waren mogelijk;
echter bemerken we, dat de versterkte relatie tusschen moederland en
koloniën zich uit in een bevoordeeling van den onderlingen handel;
vandaar de verbreiding van ·de preferentieele rechten.
Nu is het onjuist te veronderstellen, dat deze overgangen overal
scherp tot uiting komen. In de eene kolonie is zulks sterker het geval
dan in de andere; men kan eigenlijk slechts spreken van tendenzen
in bepaalde richtingen. En deze tendenzen vallen overal te constateeren. Ook moet men niet meenen, dat thans over de geheele linie
preferentieele rechten zouden bestaan. Sommige koloniën drijven hun
bevoorrechting thans zoover, dat praktisch andere landen van den
handel worden uitgesloten en men de facto schier teruggekeerd is tot
den toestand onder het pacte colonial. Elders wordt nog steeds het
stelsel der tweede periode gehandhaaf.d.
Men kan dus, zonder de tendenz tot preferentie der laatste decenniën
te loochenen, de tegenwoordige koloniale tarieven nog in een drietal
typen onderscheiden:
1.

de preferentie gaat zéér ver; de koloniën zijn gewoonlijk
geassimileerd;

2.

de preferentie is gematigd;

3.

er is (nog) geen preferentie; een open deur politiek 1) wordt
gevolgd.

In de volgende drie hoofdstukken zullen wij, gelijk wij in onze
inleiding aankondigden, achtereenvolgens de ontwikkeling der
Fransche, Engelsche en Hollandsche koloniale tariefpolitiek nagaan.
welke leidde resp. tot het stelsel der assimilatie, der preferentie, en
der open deur 2) . Vervolgens zullen we zien, hoe de tarieven in de
bezittingen der andere mogendheden eveneens onder deze stelsels zijn
te rangschikken.
1) Dit wil niet zeggen, dat er vrije handel, niet bezwaard door invoerrechten.
zou bestaan, doch slechts, dat de rechten voor elk land dezelfde zijn.
2) De Engelsche en Fransche koloniale rijken zijn dermate uitgebreid en de
economische behoeften der koloniën zijn dikwerf zoo uiteenloopend. dat meerdere
malen voor koloniën een andere politiek wordt gevolgd; de karakteristieke politiek
blijft echter voor Frankrijk die der assimilatie en voor Engeland die der preferentie.
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HOOFDSTUK 111.
DE KOLONIALE HANDELSPOLITIEK VAN FRANKRIJK.
"On a établi que la métropole pourrait seule négocier avec le's colonies ; et cela avec grande raison, parce que le but de l' établissement
a été 1'extension du commerce, non la fondation d'une ville ou d'un
nouvel empire" .
Dit woord van M 0 n te s q u!Î e u 1) maakte Frankrijk de eeuwen
door, een enkele korte periode uitgezonder,d, tot het zijne en ook thans
nog herinnert veel daar te lande aan dit standpunt. Daarom nemen wij
Frankrijk, het klassieke land der assimilatie, als voorbeeld van die
landen, welke in hun koloniën een zeer ver doorgevoerde preferentie
genieten.
Onder het ancien regime was de koloniale ha,n del in Frankrijk in Ancien régime.
handen van compagnieën, welke monopolies bezaten en niet slechts Compagnieën.
vreemdelingen, maar ook landgenooten, zoo ze geen lid waren, van Paete eolonial.
dezen handel uitsloten 2 ). Reeds Hen d rik IV verleende dergelijke
monopolies, Ri c hel i e u moedigde tijdens L 0 d e w ij k XIII het op~
richten van compagnieën aan en onder L 0 d e w ij k XIV vereenigde
Col b e r t deze tot de Compagnie des Indes Orientales en de Com~
pagnie des Indes Occidentales.
Montesquieu ; " Esprit des lois", liv. XXI, eh. 21 .
2) In deze eeuwen, toen bijna steeds handel en industrie eerst door het verJeenen van een prJvilege werden mogelijk gemaakt, een gewoon verschijnsel. Boven~
dien waren de risico's, aan den kolonialen handel verbonden, zoo talrijk, dat ze
alleen door een <groote en financieel krachtige maatschappij, die tegen concurrentie
beveiligd was, gedragen konden worden. V gl. Art h u ~ G i r a u I t: "The coloniBI
tariff policy ot France", pag. 13 e.v .
1)

25

Tal van privileges en premies werden aan deze ondernemingen ver~
leend; met name moest het pacte colonial hun handel begunstigen 1).
Dit pacte bevatte de volgende bepalingen:
1.

koloniale producten mogen slechts naar Frankrijk geëxporteerd
worden;

2.

alleen Fransche producten mogen in de koloniën geïmporteerd
worden;

3.

in beide gevallen moet het vervoer met Fransche schepen
geschieden;

4.

geen industrie wordt in de koloniën toegestaan;

5.

in Frankrijk worden alleen koloniale producten ingevoerd, zoo
ze uit de eigen bezittingen afkomstig zijn.

Hieruit blijkt, dat G i r a u I t dit niet ten onrechte het systeem van
de "assujetissement" noemt 2 ), en dat de uitspraak: "Tout de la
métropole, tout à la métropole, tout à la marine métropolitaine" S) wel
zeer juist de toenmalige verhouding karakteriseert.
De bepalingen waren dermate gestreng, de kosten aan handhaving
verbonden zóó hoog en de smokkelhandel was zóó lucratief, dat excep~
ties niet konden uitblijven. Onder invloed van Joh n La w werden
door de "lettres patentes" van 1717 en 1727 de scherp'ste regelingen
verzacht. Toegestaan werd, ,d at koloniale goederen ook naar het
buitenland werden vervoerd, na eerst in Fransche havens te zijn op~
geslagen 4) ; het edict van Fontainebleau van 1727 maakte zelfs directe
verscheping van suiker uit de Antillen naar Spaansche havens mogelijk
en veroorloofde dezen eilanden gezouten vleesch uit Ierland te impor~
teeren. Tengevolge van het verliezen van Canada en Louisiana,
waarmede de koloniën dus voortaan geen handel meer zouden mogen
drijven, werden de Antillen, toen verreweg de voornaamste bezittingen,
Niettegenstaande dit alles werd de West*Indische Compagnie een mislukking;
na 10 jaren werd Z~ opgeheven. Cor~uptie van haar beambten. smokkelhandel
en verzet der inboorlingen waren hierv.a n de voornaamste oorzaken.
2) "Principes de colonisation et de législation coloniale" dl. I. pag. 52 e.v.
3) Dr. Fr. Ben j. Sc h a e f fe r: ..Die Entwicklung der französischen kolo~
nialen Zollpolitik", pag. 19.
4) G. P a 11 a in: "Les douanes françaises", dl. I, pag. 479.
1)

r~eds
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bedreigd met gebrek aan allereerste levensbehoeften. Een decreet 1 )
stond dan ook een beperkten handel in eenige noodzakelijke artikelen.
welke het moederland toch niet kon leveren. toe en opende daarvoor
een tweetal havens. Niet lang daarna 2) werd dit aantal havens sterk
uitgebreid en handel in meerdere producten veroorloofd. waarmee het
tijdperk der absolute prohibities als afgesloten kan worden beschouwd.
reer ten voordeele der Amerikaansche koloniën. al bleven nog tal van
bezwarende bepaHngen bestaan.
Wanneer in Frankrijk de leuzen der revolutie weerklinken. schaft Revolutie.
de Constituante alle monopolies en privileges. ook op het gebied van
Asaimilatie.
den kolonialen handel. af en de Conventie verbiedt de handelscompagnieën. De binnenlandsche tolbarrières worden geslecht en daar de
handel met de koloniën beschouwd wordt als een "commerce entre
frères, un commerce de la nat ion avec une partie de la nation", worden
11 September 1793 ook de tollen tusschen moederland en koloniën
opgeheven. Voor het eerst ontmoeten we hier dus het beginsel der
assimilatie, van den vrijen handel binnen de grenzen van het
Fransche rijk.
Overigens werden de begrippen vrijheid, gelijkheid en broederschap
vrij eng geïnterpreteerd, want in de verhouding tot het buitenland
kwam geenerlei verandering 3); zelfs werd een acte van navigatie
uitgevaardigd 4), waardoor de vaart tusschen twee Fransche havens
uitsluitend aan de nationale schepen werd voorbehouden 5).
Het belangrijkste verschil met de voorgaande periode is dus, dat de
uitbuiting der koloniën niet meer uitsluitend toegestaan werd aan een
geprivilegieerde compagnie, maar aan alle landgenooten mogelijk was
geworden.
Wij zullen dan ook niet verder stilstaan bij de vele regelingen, welke
Van 17 Juli 1767.
Decrut van 30 Augustus 1784.
3) Eerst wanneer tengevolge van den oorlog de koloniën. verstoken van alle
communicatie met het moederland. nijpend gebrek lijden. worden hun havens voor
de schepen der Vereenigde Staten geopend.
t)
21 September 1793.
5) De Conventie meende hiermede den koloniën een dienst te bewijzen. daar
ze dientengevolge een marine zouden verkrijgen. V g1. Art h u r G i r a u I t :
"The coloniBI tBriff poliey of FrBnce", pag. 49.
1)

2)
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uit dezen tijd dateeren ; te minder daar ze uitsluitend van theoretischen
aard zijn. Frankrijk toch verloor gedurende de revolutiejaren vele
koloniën en met diegene, welke behouden bleven, wa's door den oorlog
alle handel onmogelijk.
Was de toepassing van de beginselen der revolutie op de koloniale
krizerrijk.Restau- handelspolitiek niet gelijk verwacht mocht worden, was het praktisch
rati~.~ Terugk.. ~r resultaat der nieuwe regelingen nihil, ook de verdediging der assimi~
tot",", ell:c USlVl5-me. ElI:cepties. latie was van kortstondigen duur. Onder het Consulaat reeds keert
men terug tot het praerevolutionaire standpunt 1). De veranderingen
gedurende het Napoleontische tijdperk kunnen wij, als zijnde zuiver
oorlogsmaatregelen, buiten beschouwing laten, te meer gezien het feit.
dat ze zonder eenige praktische beteekenis waren, daar de koloniale
handel stil lag.
De Restauratie bevestigde den terugkeer tot het oude stelsel. al
werden de beginselen van het pacte colonial niet consequent toegepast,
doch een meer gemitigeerd exclusivisme gevolgd 2 ). We treffen n.l.
de volgende uitzonderingen aan. De Antillen mochten in een vijftal
havens een limitatief opgesomd aantal artikelen van vreemden oor~
sprong importeeren 3) ; voor Réunion werd het oude systeem verzacht,
daar dit eiland veel handel met het nabijgelegen Mauritius 4) placht te
drijven; voor de Indische bezittingen, omdat deze als handelsfactorijen
anders bezwaarlijk aan hun doel zouden kunnen beantwoorden 5) ;
terwijl ook Guyana en Goree minder rigoureus behandeld werden 6) .
Consulaat. &rste

Louis Philippe. Tijdens de regeering van L 0 u i s Ph i 1i P P e werd voortgegaan
Tweede Keizer- met de uitholling van het exclusivistische stelsel. Het tariefrégime van
..
ieuwe 6 - de Antillen en Réunion werd herzien; voortaan zouden niet~Fransche
apties. GeTwdeel goederen, afko!llstig uit Europa of de landen om de Middellandsche
groepen.
ee teJijke assimilatie. zee, mits met nationale schepen vervoerd, in de Antillen kunnen worden

ingevoerd, terwijl het aantal vreemde producten, dat in Réunion mocht
1)
2)

Messidor 4, Jaar X.
De acte van navi{jatie van 1793 bleef gehandhaafd.

3) Ordonnantie van 5 Februari 1826.
4) Dit eiland was in 1814 in Engelsche handen overgegaan.
5) Art. 18-27 van de tariefwet van 23 April 1818.
6) Tot 1819 was zulks ook het geval met Senegal ; toen werd echter besloten
er een plantage-kolonie van te maken en keerde men tot het oude stelsel terug.
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worden geïmporteeJjd. werd uitgebreid 1 ) • Wat Algiers betreft. hier
werden sedert de koninklijke ordonnantie van 11 November 1835 de
Fransche waren 2) door vrijstelling van invoerrechten begunstigd.
Onder het tweede keizerrijk hadden ingrijpende veranderingen
plaats. De constitutie van 1852 had het senatus consultum van 3 Mei
1854 ten gevoIge. waardoor de koloniën in een tweetal groepen werden
verdeeld:
1.

de koloniën met een conseil~général; regelingen. deze koloniën
betreffend. vonden plaats door de wet;

2.

de koloniën zonder een dergelijk instituut; regelingen geschiedden
hier door een decreet.

Tot de eerste groep behoor,den de Antillen en Réunion. tot de
tweede alle overig'e koloniën.
De wet van 3 Juli 1861 herzag vervolgens het tariefrégime van de
koloniën der ee,r ste groep en bepaalde o. a. :
producten van vreemden oorsprong mogen. mits dit ook in Frankrijk
het geval is. worden ingevoerd (art. 1) ;
van deze producten wordt hetzelfde invoerrecht geheven als bij
invoer in Frankrijk (art. 2) ;
worden zoowel uit het moederland als uit den vreemde gelijksoortige
waren geïmporteerd. zoo is het invoerrecht in beide gevallen gelijk
(art. 5) 3).
In 1864 4) ontvingen Senegal en Guyana eveneens dezelfde vrijheid.
in 1869 5) werd ze over alle koloniën der tweede groep uitgebreid.
Was hierdoor wel zeer duidelijk geworden. dat het uitsluitings~ Vrijhandelsperio-beginsel voor goed had afgedaan en plaats gemaakt had voor een de. Eerste groep
..
d a t pun t en van overeens t
'
"1a t'les tI
prtnClpe.
emmmg
met h et aS'Slml
e se1 ontvangt tarief·
.
autonomIe.
vertoonde. het senatus consultum van 4 J uH 1866 sloeg wederom een
1) Gedeeltelijk werd het assimilatiebeginsel toe,g epast; de goederen n.1.. opgesomd in tabel D van de ordonnantie van 18 October 1846. vielen. mits niet vervoerd
in nationale schepen. onder het in Frankrijk heerschend tarief.
2) Uitgezonderd striker.

3) Deze wet kende nog de surtaxes de pavillon ter bescherming der Fransche
scheepvaart. welke door art. 7 van de wet van 19 Mei 1866 werden afgeschaft.
4)
3)

Decreet van 24 December 1864.
Decreet van 9 Juli 1868.
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anderen weg in. door de koloniën der eerste groep tariefautonomie te
verleenen 1).
Dit senatus consultum bepaalde. dat de conseil~général zelf de
invoerrechten op buitenlandsche goederen - de Fransche waren vrij
- zou bepalen; het moederland behield echter een veto~recht 2) en
tariefherziening werd eerst door een keizerlijk decreet van kracht.
Tevens zou de conseil~général geheel zelfstandig. zonder goedkeuring
der moederlandsche organen. het octroi de mer bepalen. Dit octroi
de mer is een zuiver fiscaal recht. geheven niet slechts van vreemde.
maar ook van Fransche waren en .ten bate. niet van de koloniale kas.
gelijk de invoerrechten, maar van een gemeente.
Op zeer handige wijz-e maakten de conseils~généraux van hun sterke
positie ,gebruik. Een resolutie van den conseil~général van Mal'tinique S )
schafte alle invoerrechten af. Guadeloupe en Réunion volgden dit
vool'lbeeld 4). - HieIidoor werden dus de vreemde producten met de
1) Men ma'g dit niet uitsluitend toeschrijven aan de doorwerkmg der vrl}handel~
gedachte en aan het voorbeeld, met name door Engeland gegeven. Evenmin ~s de
geringe beteekenis, die de koloniale handel in dien tijd had, een voldoende verklaring. AI deze ~actoren toch golden niet minder voor de koloniën der tweede
groep, ten opzichte waarvan deze nieuwe koers echter ruiet gevolgd werd, want
wel ontvingen deze. 'Zij het veel later, een conseil-général, maar hier miste dit
instituut (behalve in Guyana) de bevoegdheid de invoerrechten te bepalen.
De voornaamste oorzaak lijkt ons de ontwikkeling der bietsuiker-productie in
Frankrijk. welke concurrentie van de koloniale rietsuiker - het eenige belangrijke
product van de Antillen en Réunion - zeer bemoeilijkte, terwijl de decreten van
1861. die de meeste surtaxen voor de buitenlandsche suiker afschaften. dit koloniale
product den genadeslag toebrachten.
Het voordeel van den nauwen band met het moederland. dat bestond in een ruim
afzetgebied voor het koloniale product. had hierdoor opgehouden; daarentegen
bleven de lasten. door de bevoordeeling der Frensche producten opgelegd. dezelfde.
Wilde de koloniale suikercultuur niet te 'IJronde gaan en de koopkracht der overzeesche gewesten niet het nulpunt bereiken, dan was dus een zeer mild tariefstelsel
vereischt. Vgl. Pa II a i n, op. cit., dl. I, pag. 687 e.v.• en G i r a u I t. op. cit.,
pag. 67 e.v.

2t Dit is waarschijnlijk de reden. dat Mr. ]. E. G I i m in zijn ..Protectie in
Frankrijk en zijne koloniën", spreektt van een ...gematigde autonomie". Dit schijnt
ons onjuist, daar het veto-recht een essentieel bestanddeel van het begrip
autonomie is.
sJ Van kracht door het decreet van 6 November 1867.
4) In resoluties. bekrachtigd door de decreten van resp. 25 April 1868 en
4 Juli 1873.
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Fransche gelijkgesteld. De inkomsten. welke tengevolge van de af~
schaHing werden gederfd. vond men terug door verhooging van het
allen gelijkelijk treffend octroi de mer.
Al werd aan de koloniën der 2e groep een dergelijke vrijheid niet
verleend. toch bleef het ook daar niet bij het opruimen der laatste
overblijfselen van het pacte colonial door de bovengenoemde decreten
van 1864 en 1868. maar werd een ultra-liberale politiek gevolgd. zeer
begrijpelijk als men bedenkt. dat de regelingen geschiedden door het
toen zoo vrijhandelsgezincle moederland.
Guyana had sedert 1864 een 3 %. Senegal en Goree een 5 % 1 )
ad valorem recht. zon'der discriminatie. Geen invoerrechten werden
geheven in Nieuw~Caledonië. Oceanië. Mayotte. Nossi~Bé. Cöte d·Or.
Ga,boen. Cochin~China 2) en 'de Indische bezittingen 3). De wet van
17 Juli 1867 liet in Algiers de vreemde waren schier alle vrij toe.
slechts in enkele gevallen moest een meestal fiscaal recht betaald
worden.
De vrijhandelsperiode zou van korten duur zijn. In het begin der DifferentieeIe
tachtiger jaren zijn de meeste continentale staten tot het protectionisme
rechten.
teruggekeerd. Langzamerhand gaat ook Frankrijk weer tot bescher~
ming over. allengs zien we in de koloniale tarieven weer differentieele
rechten invoeren. de assimilatiegedachte krijgt steeds meer aanhangers.
totdat eindelijk in de 'wet van 11 Januari 1892 het protectionisme
volledig triomfeert en de assimilatie. waar zulks eenigszin's mogelijk
is. aanvaard wordt.
Een eerste. zij het kleine. schrede in de richting der discriminatie
wordt gedaan. als In 1873 4 ) een differentieel recht geheven wordt
van tabak en alcohol bij import in Saint Pierre en Miquelon. In 1877 5)
gaat deze kolonie iets verder; terwijl. behalve in bovengenoemde
twee gevallen. Fransche waren vrij mogen worden ingevoerd. worden
vreemde goederen aan een 1 of 2 % ad valorem recht onderworpen.
Belangrijker was hetgeen in de oude suikerkoloniën geschiedde.
1)
2}

3)

4)
Ii)

Uitgezonderd tabak. dat 10 %. en wapenen en munitie. die 15 % betaalden.
Behalve voor alcohol. wapenen en munitie.
Wel voor tabak.
Decreet van 25 September.
Decreet van 30 Augustus.
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Onder verschillende beloften en bedreigingen 1) ging de conseil~
général van Guadeloupe in 1884 2) over tot het heffen van een
tusschen 5 en 8 % ad valorem varieerend recht op onderscheiden
vreemde artikelen. Réunion volgde in 1885 3) met een tarief voor
vreemde goederen, dat veel gelijkenis vertoonde met het Fra nsche.
en in hetzelfde jaar 4) hief Martinique <lifferentieele rechten, welke
iets hooger waren dan die van Guadeloupe.
Sedert 1884 5 ) werd in Gaboen wederom een invoerrecht geheven.
waarop Fransche waren 60 % reductie genoten. Nossi~Bé 6) belastte
vreemde goederen met een recht van 2 en 5 %, Mayotte 7) tot 15 %
ad valorem. In Guyana 8) betaalden vreemde waren 4 % extra, in
Senegal 9) 7 %. Geen invoerrechten werden geheven in Nieuw~
Caledonië, Oceanië en de bezittingen in Indië. Behalve in eenige
ver gelegen, kleine koloniën, die gewoonlijk slechts handelsfactorijen
zijn, valt dus overal een, zij het meestal geringe, differentiatie te
constateeren, terwijl wij in Réunion tevens een neiging tot assimilatie
bemerken.
Assimilatie VaD
Algiers
en Indo-China.

Deze assimilatie geschiedde meer volledig in Algiers, waar, niet
het minst op aandringen van de Fransche metaalindustrie, de wet
van 29 December 1884 bepaalde, dat vreemde goederen bij invoer
dezelfde rechten zouden betalen als bij import in Frankrijk. Zonder
eenige moeite kwam <leze regeling tot stand. Men beschouwde
Algiers reeds lang als een drietal Fransche departementen. Niets
scheen dus natuurlijker <lan deze overgang.
Toen er sprake was van het heffen van invoerrechten in Cochin~
China, werd gewezen op de gunstige gevolgen, welke de assimilatie
van Algiers had gehad. In 1877 10) volgde dan ook een wet, bepalend.
1) Bevoorrechting der koloniale suiker werd beloofd; gedreigd werd met in-houding der subsidies voor openbare werken.
2) In een door het decreet van 16 November bekrachtigde resolutie.
3), Resolutie. bekrachtigd door het decreet van 19 Januari.
4) Resolutie. bekrachtigd door het decreet v an 25 April 1885.
5) Decreet van 27 Augustus.
6) Decreet van 21 Juni 1887.
7) Decreet van 6 Februari 1888.
8) Decreet van 7 Januari 1890.
9) Decreet van 2 December 1890.
10)
26 Februari.
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dat vreemde goederen in Cochin~China. Cambodja. Annam en Tonkin
onder het algemeene Fransche tarief zouden vallen. Al waren de
gevolgen soms funest 1 ). al rezen vele protesten. de assimilatie bleef
gehandhaafd 2). en voor de overige koloniën werden hiervan zulke
hooge verwachtingen gekoesterd. dat invoering op grooter schaal
wenschelijk scheen en dan ook geschiedde door de wet van 11 Januari
1892. welke. behoudens veIe wijzigingen. ook thans nog van kracht is.
Deze wet met sterken protectionistischen inslag verdeelde de De wet van 1892.
koloniën in de volgende .twee groepen:
Geassimileerde en

I. De geassimileerde koloniën: Guadeloupe. Martinique. Guyana.
Réunion. Indo ...China. Saint Pierre en Miquelon. Gaboen. Mayotte
en Nieuw~Caledonië. Gelijk we boven zagen. kan ook Algiers eigenlijk
onder deze rubriek gerangschikt worden. al wordt deze bezitting
gemeenlijk geheel afzonderlijk genoemd. daar de assimilatie hier meer
volkomen dan bij de andere koloniën werd doorgevoerd en ook de
terminologie der wetten en decreten evenals de administratieve praktijk
hier onderscheidt.
Hoewel. evenals zulks bij Algiers het geval is. staatsrechtelijk vele
verschillen met de geassimileerde koloniën zijn op te merken. kan
men sedert het decreet van 2 Mei 1898 ook Tunis tot deze groep
rekenen. Toen Frankrijk in 1881 het protectoraat aanvaardde. werden
bij het Bardo~tractaat de bestaande handelsver,dragen van Tunis.
welke gemeenlijk de meestbegunstigingsclausule bevatten. gewaar~
borgd. waardoor preferentieele behandeling uitgesloten werd. Allengs
deden de desbetreffende mogendheden echter afstand van het uit
deze clausule voortvloeiend recht. zoodat Frankrijk in 1898 tot assi~
milatie over kon gaan. zij het dan ook. dat voor sommige artikelen
een ander dan het Fransche recht moest worden geheven. daar dit
door de mogendheden was voorbehouden.
11. De niet~geassimileerde kolondën: Fransch West~Afrika (Ga~
boen uitgezonderd). Tahiti. Obock. Dieg o ~ Suarez . Nossi~B é. Sainte
Marie de Madagascar. de Indiscne bezittingen.
1) De lndo-Ghineesche import verminderde in één jaar tijds met 1/3 gedeelte.
2) W el werd in 1889 een aantal rechten op producten. welke Frankrijk toch
niet invoerde. verlaagd.
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niet-geasslnilleer..
de bezittingen.

De belangrijkste koloniën waren dus in de eerste groep onderge~
bracht. de niet~gea'ssimileerde vormden volgens art. 3 van meerge~
noemde wet de uitzondering; meestal belette een internationale over~
eenkomst hun assimilatie. De regeling voor de niet~geassimileerde
koloniën werd provisioneel geacht. slechts ·d urend tot de omstandig~
heden de toepassing van den algemenen regel zouden veroorloven 1).
Daarom kwamen in 1896 2) de Comoren in de eerste groep. in 1897 3 )
volgde Madagascar. tegelijkertijd wer.den Nossi~Bé. Diego~Suarez en
Sainte Marie de Madagascar uit de tweede in de eerste groep
overgebracht.
De

assimiJ..
De grondgedachte van de a'ssimilatie was: van Frankrijk en zijn
gedachte.
koloniën één tolgebied te maken. waarbinnen vrije circulatie 'van

producten mogelijk zou zijn en dat omgeven zou worden met een
gemeenschappelijken tolmuur. overal van gelijke hoogte. Een zelfde
idee dus als ook aan een tolunie ten grondslag ligt. Toch schijnt het
ons minder juist hier. gelijk vele Fransche schrijvers 4) plegen te doen.
van een union douanière te spreken. Allereerst immers is de circulatie
der goederen tusschen moederland en koloniën niet absoluut vrij .
maar worden. gelijk wij hieronder zullen zien. nog enkele invoer~
rechten geheven. zoodat men dus hoogstens van een partieele tolunie
zou kunnen spreken. Maar ook dit is niet het geval. immers zoowel
bij een algemeene als bij een partieele tolunie wordt het tarief bepaald
door gezamenlijk overleg der toetredende landen. waarbij hun weder~
zijdsche belangen gewicht in de schaal leggen en mede het tarief
vaststellen. terwijl bij de assimilatie het tarief van Frankrijk eenvoudig
ook toepasselijk wordt verklaard op gebieden. buiten Frankrijk ge~
legen. Hieruit blijkt. dat de assimilatie veel gelijkenis vertoont met de
" Zollanschlusz". waarvan gesproken wordt. wanneer een (gewoonlijk
kleiner en genabuur.d) land het tarief van een andere (gemeenlijk
grooter) lánd op zijn grenzen onveranderd toepast. terwijl de onder~
linge tolbarrière wordt opgeheven.
Het groote verschil tusschen assimilatie eenerzijds en tolunie en
Pa II a i n. op. cit .. dl. J. pag. 226 e.v.
Decreet van 23 Mei 1896.
Wet van 6 April 1897.
4)
Zoo o.a. C. Col S 0 n: " Cours d'économie politique". dl. IV. pag. 466. en
C. G i dein een gelijknamig werk. dl. 11. pag. 95.
1)

2)
3)
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,;Zollanschlusz" anderzijds is echter, dat bij de laatste het naar buiten
gesloten tolgebied gevormd wordt door staten, die politiek en econo~
misch volkomen zelfstandig en gelijkwaardig zijn 1). Al zou men nu
het vereischte van politieke zelfstandigheid buiten beschouwing laten.
dan nog zou er bij de geassimileerde koloniën geen sprake zijn van
een tolunie of "Zollanschlusz", want zij missen het zelfbeschikkings~
recht inzake tariefbepaling.
Consequent is de assimilatie niet doorgevoerd 2).
De assimilatie
Wel is hiermede in overeenstemming de tolvrijheid, die de Fransche de praktijk.
producten 3) in de koloniën genieten. Dit is weliswaar niet met zooveel
woorden in de wet neergelegd, maar ook reeds vóór 1892 was het
zoozeer gewoonte, dat een tegenovergestelde meening niet geopperd
wordt 4). Al worden dan geen invoerrechten geheven, toch moeten
Fransche goederen, evenals vreemde, rechten van anderen aard. als
het octroi de mer en de droits de consommation, betalen. Oorspronke~
lijk fiscaal. wel'den deze rechten later dikwerf verhoogd, waardoor ze
een voor de inheemsche producenten beschermend karakter verkregen.
Aangezien dit in flagranten strijd met de assimilatiegedachte is,
drong met name de Fransche industrie, welke er het meest door
geschaad werd. aan op heffing van deze rechten ook op inheemsche
producten. Een bezwaar hiertegen was echter, dat in dit geval de
locale industrie zich moeilijker zou kunnen ontwikkelen en men
praktisch een toestand zou krijgen als onder het pacte colonial. toen
de koloniale industrie verboden was 5).
Vreemde goederen 6) zijn belast met een gelijk recht als bij invoer
1) Vgl. J. Gruntzel: "System der Handelspolifik", pag. 389.
2) Vele koloniale producten betalen de rechten, opgesomd in tabel E van het
Fransche tarief.
a) Mits het transport direct geschiedt.
4) Bij de herziening van de Fransche tariefwet in 1927 werd het wenschelijk
geacht den vrijen invoer der Fransche producten duidelijk in de wet neer te leggen.
Vgl. Bertrand No~aro in "Econ. Stat. Ber." van 8 Juni 1927.
5) Vgl. R. Er mei s: "Frankreiehs koloniale Handelspolifik", pag. 96.
6) Goederen uit andere Fransche koloniën vallen hier niet onder. Deze worden,
gelijk uit de assimilatiegedachte voortvloeit, evenals Fransche waren, vrij in~e
voerd (zelfs wanneer ze uit een niet-geassimileerde kolonie afkomstig zijn) . Voor
Indië, een in een zeer uitzonderlijke positie verkeerende kolonie, maakte de wet
van 19 April 1904 een uitzondering, waardoor zijn producten als die eener meestbegunstigde natie werden belast.
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in

in Frankrijk. Uitzonderingen kunnen echter op voorstel van de
conseils.-'généraux of nadat hun advies is ingewonnen, door decreten
gemaa1<lt worden. Zulke excepties betreffen voornamelijk verlaging
van de rechten op levensmiddelen en ander,e noodzakelijke producten
of ar,tikelen, welke Frankrijk niet in de kolonie importeert; soms
evenwel is het speciale recht een verhooging van het Fransche 1).
Met name de ver gelegen kleine kolonriën, die aangewezen zijn op
invoer uit nabij gelegen streken, hebben van deze mogelijkheid geproHteerd, al is er nog allerminst sprake van een ruime toepassing. Het
tarief der geas,simileerde kolonie is, wel verre van een speciaal tarief
te zijn, nog steeds overwegend het Fransche met enkele wijzigingen.
De niet~safmJ..

Voor de niet~geassimileerde koloniën, waartoe sedert 1912 2 ) ook
leerde koloniën. Saint Pierre en Miquelon gerekend behoort te worden, gaf de wet van
Kol~~:::~en 1892 geen algemeene regeling. Bij decr,e et wordt voor elk dezer be..
P tarief.
zittingen afzonderlijk het tarief bepaald. Is er dientengevolge geringe
overeenstemming tusschen deze tarieven te bespeuren, toch komt het
ons voor, dat men ten opzichte van hun douanerechten deze koloniën
als volgt kan verdeden:
1. Koloniën met preferentieele tarieven.
Een dergelijk tarIef treffen we aan in Oceanië, waar krachtens een
decreet van 1892 3 ) Fransche waren vrij zijn, terwijl vr~emde onder~
worpen worden, hetzij aan een specifiek recht, hetzij aan een tusschen
8 % en 30 % varieerend ad valorem recht. In 1921 4) werden bijna
alle invoerrechten met 25 % verhoogd.
In een gedeelte van West~Af11Îka, nJ: in Senegal en Guinea, schiep
een decreet van 1905 5), naast eenige specifieke rechten, een ad valorem
recht van 5 % voor alle (ook Fransehe) goederen, terwijl de vreemde
bovendien een extra surtaxe van 7 % betalen.
Saint Pierre en Miquelon kreeg in 1914 6) , behalve een enkel
specifiek recht, ad valorem rechten van 8 % en hooger, echter uit~
1) Dit komt voor in Indo-China.
2) W et v an 11 November.
3) 9 Mei.
4) Decreet van 5 Juli.
S) 14 April.
6) Decreet van 23 AprU.
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sluitend ,geldend voor vreemde artikelen. Dat de Fransche invoer in
deze koloniën zoo matig beschermd wordt. vindt zijn verklaring. voor
wat de twee West~Afrikaansche be:mttingen betreft. in het feit, dat
deze aansluiten bij bezittingen. waar. gelijk we hieronder zullen zien,
een open deur politiek moest worden gevolgd. Daarbij komt. dat ze
Britsche en Portugeesche bezittingen en Liheria omsloten. zoodat niet
zonder grond een felle concurrentie geducht werd en een smokkel~
handel, die niet zou zijn tegen te gaan. Wat de beide andere koloniën
betreft. ze zijn zóó ver van het moederland verwijderd en zóó aan~
gewezen op voorziening in hun primali re behoef.ten. dat assimilatie
ongetwijfeld. gelijk de ondervinding in Saint P.i'e rre en M~quelon
trouwens bewezen had. zeer nadeelige gevolgen zou hebben. terwijl
ze eindelijk slechts een klein afzetgebied vormen.

2. Koloniën. wi'e r tarieven ,geen discriminatie kennen. maar waar KoloniëD waar
een open deur politiek gevolgd wordt.
een open deur
Deze koloniën zouden wij wederom willen onderverdeelen in:
politiek gevolge:
WOl:dt.

A. Koloniën. waar deze politiek door Fifankrijk vrijwillig. eigener
beweging. wordt voor'g estaan.
Zoo geschiedt in SomaJ,iland. waar in het geheel geen invoerrechten
bestaan. hetgeen zeer bevorderlijk is voor den transito-handel met
Abessynië. vrijwel de eenige bron van inkomsten in deze bijna on~
bewoonde en onvruchtbare bezitting.
Ook Indi~ heft geen invoerrechten. omdat deze kolonie slechts uit
een vijftal handelsfactorijen bestaat.

B. Koloniën. waar deze poHbiek uit verdragen voortvloeit.
Dit is het geval met een ,gedeelte van Equatoriaal Afrika. n.l. de
Fransche Congo. Het verdrag van Berlijn 1) opende het Congo-bekken
voor alle naties. De Brusselsche conferentie van 1890 stelde een voor
allen gelijk invoerrecht vast en bepaalde een maximum-recht van 10 %
ad valorem. Wel werd in 1911 het verdrag door Frankrijk opgezegd.
doch de status quo bleef. zij het provisioneel, gehandhaafd. Een jaar
later werd het tacief op 10 % gebracht. discriminatie had echter niet
plaats.
Het Fransch-Engelsche verdrag van 14 Juni 1898 stipuleerde gelijke
1)

26 Februari 1885.
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behandeHng op handels- en scheepvaartgebied in de West-Afrikaansche kolon~ën, Dahomey en Ivoorkust. In 1905 1 ) werd een voor allen
gelijk ad valorem recht van 10 % vastgesteld, enkele specifieke
rechten worden geheven en ook zijn eenige goederen vrij. In de
Nieuwe-Hebriden, een Engelsch-Fransch condominium. zullen krachtens het 20 October 1906 geratificeerde verdrag van Londen geen
differentieele rechten geheven worden.
Een reeks internationale verdragen, waarvan dat van Algeciras 2 )
wel het voornaamste is, garandeeren de open deur politiek in Marokko.
Geheven wordt een 10 % ad valorem recht op alle producten. tevens
wordt gewoonlij1k een additioneel recht geheven. waal'lbij evenmin
discriminatie plaats Vindt.
Na

de wet van
Na 1892 is het Fransche tarief herhaaldelijk gewijzigd en dienten1892.
gevolge geschiedde dit ook met de tarieven der geassimileerde kolo-

Beoor~~ ivan niën, welke, gelijk die der andere bezittingen, ook overigens door
de aSlIIWlJat e.

decreten tal van veranderingen ondergingen. Deze wijzigingen op te
sommen is overbodig. daar ze alle vielen binnen het kader van meergenoemde wet. De beginselen. welke aan deze wet ten grondslag
liggen. zijn nog steeds het fundament. waarop het tegenwoordige
stelsel berust.
Al werd dus geen nieuwe koers gevolgd. toch drongen sommige
stroomingen op verandering aan. hetgeen ook niet verwonderlijk is.
Immers. al is de assimilatie voor den kolonialen handel niet onvoordeelig en al neemt deze na 1892 zoowel absoluut als relatief toe. toch
mag niet ontkend worden. dat het huidige systeem voor enkele koloniën nadeelige gevolgen heeft. Dit kan ook moeilijk anders. daar het
Fransche tarief ingesteld is op de economische verhoudingen van een
concreet land en toepassing door landen. welke economisch weinig
punten van overeenkomst toonen. onvermijdelijk vele en ernstige bezwaren met zich brengt. Zeker. de nabij gelegen Noord-Afrikaansche
bezittingen varen er wel bij. daarentegen lijden de veraf gelegen
koloniën. vooral de kleine en geïsoleerde. die dikwijls slechts monocultures bezitten en op import van de allernoodzakelijkste zaken zijn
aangewezen. onder een niet geringe prijsstijging der ingevoerde
1)

2)
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Decreet van 14 April.
7 April 1906.

goederen, een gevolg van de hooge vrachtkosten. Bovendien missen
zij de gewoonlijk voor koloniën zoo belangrijke bron van inkomsten,
welke de invoerrechten vormen, met als gevolg belastingverzwaring.
Deze kleine koloniën ontvingen een tarief, dat behoorde bij een,
zoowel agrarisch als industrieel. zeer sterk ontwikkelden staat, terwijl
ze zelf soms slechts een enkel product voortbrachten, en hiermede
hield het tarief geenerlei rekening. "Auf den gebrechlichen Körper
eines modernen Jünglings legte man die schwere Waffenrüsting eines
antiken Kriegers" 1). Maar ook voor de Fransche industrie werkte
het tarief menigmaal nadeelig, daar dikwijls de koopkracht der
koloniën achteruitging, en vooral omdat, waar zulks eenigszins
mogelijk was, zich in de koloniën concurreerende industrieën vestigden.
welke door den grooten afstand tegen de Fransche, door de hooge
tariefmuren tegen de vreemde industrie beschermd, kunstmatig werden
opgekweekt en niet zelden, gelijk in Indo~China, de beschikking
hadden over zeer goedkoope grondstoffen en arbeidskrachten.
Reeds in 1894 werd dan ook, met name ten gevolge van het initiatief Verzet tegen de
88lim4atle.
van enkele belanghebbende Fransche industrieelen, de Union coloniale
gesticht, welke op verzachting van het assimilatiestelsel aandrong .
Verschillende handelskamers, de koloniale conferenties in hun desbe~
treffende resoluties, het koloniaal instituut te Marseille, de van 1910
dateerende Féderation intercoloniale, economen als Ar n a u n é,
L e r 0 y ~ B e a u I i e u, Mis sim y, Pa yen versterkten dit streven.
Werd, niet het minst tengevolge van deze actie, Saint Pierre en
Miquelon, gelijk wij reeds zagen, van de lijst der geassimileerde koloniën geschrapt, ook de "personnalité douanière" 2) werd - het eerst
tijdens het koloniaal congres, in 1906 te Marseille gehouden - door
deze beweging gepropageerd. Niet langer zou het vanzelfsprekend
zijn, dat het Fransche tarief ook in de koloniën gold, maar erkend
moest worden, dat deze hun eigen economische verhoudingen hebben,
die eigen tarieven vereischen. Als basis van een dergelijk koloniaal
tarief behoudt men echter het Fransche, maar er worden vele uitzon~
deringen gemaakt, waardoor het tarief aangepast wordt aan de be~
hoeften der koloniën. Daar deze excepties ook door de wet van 1892
1)

2)

F 0 nt a naR u s S 0 : "Grundzüge der Handelspolitik", pag . 273.
Wel te onderse-heiden van tarief-autonomie.
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toegelaten werden, blijkt, dat erkenning der .. personnalité douanière"
alleen een gradueele verandering zou brengen. Hierdoor was het den
verdedigers van deze wet mogelijk aan dezen wensch tegemoet te
komen en inderdaad treffen wij in latere jaren verscheidene uitzon~
deringen aan; de wet werd dus in dit opzicht liberaler uitgevoerd.
Verdediging van Anderzijds boekten de voorstanders der assimilatie een succes,
de assimilatie. doordat de wet van 29 Maart 1910, het principe van 1892 volledig

intact latend, de tarieven verhoogde, met als gevolg sterker bevoor~
rechting van de moederlandsche producten. Ze beperkten zich echter
niet tot de verdediging van het heerschende stelsel. maar onder leiding
van M é I i n e, den voorzitter van de Fransche industrie~ en land~
bouwvereeniging, wenschten zij consequenten voortgang op den inge~
slagen weg. In Mei 1913 nam bovengenoemde vereeniging een
resolutie aan, waarin onder meer gevraagd werd:
progressieve toepassing van het assimilatiebeginsel ook op de
koloniën der tweede groep;
verhooging der bestaande invoerrechten op vreemde producten;
vervanging der ad valorem rechten door specifieke rechten.
Voorts gingen stemmen op, om ter bescherming van de Fransche,
de koloniale industrie met bizondere belastingen te bezwaren en haar
vestiging afhankelijk te maken van een speciale vergunning. Toen de
industrie der Indische bezittingen op de Indo""Chineesche markt. naast
de inheemsche, een sterke concurrent der Fransche dreigde te worden,
poogde men den invoer in de geassimileerde koloniën door de nietgeassimileerde te belemmeren.
Al had dit alles weinig resultaat, toch werd op andere wijze de
band met de koloniën nauwer aangehaald en de assimilatie verder
doorgevoerd. De wet van 5 Augustus 1913 schafte n.l. de Fransche
invoerrechten op enkele belangrijke koloniale producten, als cacao,
thee, koffie, vanille enz. af voor de koloniën der eerste groep 1). Tot
dien tijd hadden deze artikelen een, zij het gereduceerd, recht moeten
betalen, hetgeen om fiscale redenen noodig werd geacht 2).
1) De wetten van 30 December 1916 en 25 Juni 1920 hebben wederom taXe!
de conso=ation op deze producten gelegd.
2) Verschillende producten van koloniën der tweede groep genieten tegenwoordig eveneens dit voordeel. Vgl. 0] IÏ v ier Pi c hot in "L'Economiste français" van 25 Februari 1928.
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De oorlog en de na~oorlogsche tariefverhoogingen brachten moeder~ Assimilatie nog
land en koloniën nog dichter tot elkaar en versterkten de assimilatie~idee. steeds overheer~
Triomfantelijk wijst thans de verdediger der assimilatie op den schend. Preferenbloei der koloniën. Wel nam tusschen 1913 en 1929 de toch reeds ti~d,:~r
vrij onbelangrijke handel van Guyana en Oceanië iets af, daar staat
aanvaard.
echter tegenover, dat in dit tijdperk de totale waarde van den kolo~
nialen handel, de depreciatie van den franc in aanmerking genomen,
met ruim 88 % vermeerderde 1).
Invoering van een ander systeem over de gansche linie is dan ook
binnen afzienharen tijd niet waarschijnlijk, te minder daar in zeer
breeden kring nog steeds de meening overheerscht, welke T r u c h y
vertolkt, als hij van oordeel is, dat het moederland een regeling moet
geven "plutöt selon son intérêt propre, que selon celui des colonies" 2).
Evenwel valt niet te ontkennen, dat de waarde van een preferentieel
systeem, althans voor sommige meer verwijderde bezittingen, vooral na
den oorlog, in al breeder kring wordt erkend. Ging Saint Pierre en
Miquelon vroeger reeds tot de niet~geassimileerde koloniën over,
allengs moest worden toegegeven, dat ook in Indo-China het
assimilatiestelsel tot een mislukking geworden was. Steeds grooter
werd het aantal excepties, dat op het Fransche tarief diende te worden
gemaakt, zoodat er eigenlijk bijna niets van overbleef. Liever dan nog
langer in naam de assimilatie te handhaven, erkende men dan ook, dat
Indo-China een geheel ander tarief behoefde dan Frankrijk. In 1929
werd daarom in deze zoo bij uitstek belangrijke kolonie een preferen~
tieel systeem aanvaard.
Is deze overgang reeds teekenend, ook de snelle en krachtige ont~
wikkeling van West~Afrika toont aan, dat de Fransche industrie een
ver doorgevoerde assimilatie niet van noode heeft, maar slechts be~
hoeft een gematigd preferentieel tarief. Immers in deze kolonie is de
Fransche invoer absoluut sterk toegenomen en hoewel hij relatief iets
minder werd, heeft hij zijn predomineerende positie glansrijk kunnen
handhaven.
1)

2)

I de m in het nummer van 5 April 1930.
H. T r u c h y: "Cours d'économie politique", dl. 11, pag. 56.
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HOOFDSTUK IV.

DE KOLONIALE HANDELSPOLITIEK VAN ENGELAND.

Ioleiding.

Wanneer wij, gelijk we elders toezegden, thans de ontwikkeling
der Engelsche koloniale tariefpolitiek eenigszins uitvoerig willen na~
gaan, omdat deze leidde tot het stelsel der preferentie, zou het ver~
moeden kunnen rijzen, dat we uitsluitend de stroomingen, welke zie.
in Engeland openbaarden, en de gebeurtenissen, die daar plaats
vonden en die voor het karakter van de tarieven van sommige be~
zittingen direct van invloed waren, binnen onzen gezichtskring wildelI
betrekken, aangezien de eigenaardige structuur van het Britsche rijk
gedoogt, dat enkele gebiedsdeelen zelfstandig hun tarieven bepalett
en van een beslissende Engelsche tariefpolitiek te hunnen aanzien dus
niet gesproken kan worden. Ook over de tarieven der dominions zal
echter gehandeld worden. Wij willen dus, strikt genomen, de evolutie
der invoerrechten binnen de Commonwealth of British Nations, meer
speciaal wat betreft de ontwikkeling tot preferentie, aan het Vereenigd
Koninkrijk verleend in de dominions - Ierland uitgezonderd - , India
en de kroonkoloniën, tot voorwerp onzer beschouwingen maken.
Allereerst zullen we de ontwikkeling der Engelsche koloniale
handelspolitiek tot het einde der negentiende eeuw nagaan. Vervolgens
willen we zien, hoe in de dominions, onder leiding van Canada, het
streven naar preferentie al sterker wordt. Daarna komt, na te hebben
stilgestaan bij de stroomingen, welke omtrent het begin dezer eeuw in
Engeland vallen te bespeuren, de ontwikkeling der tariefpolitiek in de
dominions, in India en in de kroonkoloniën aan de orde. Ten slotte
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vraagt de houding van Engeland. ten opzichte van de preferentie in
de laatste jaren aangenomen. onze aandacht.
Wanneer op het einde der 16e eeuw op de kusten van Noord~ Eerste neduzetAmerika de eerste Engelsche nederzettingen gevormd worden. berust tingen in Noocdde leiding voornamelijk bij en gaat de actie in hoofdzaak uit van Am~hei~oote
particulieren 1). Weldra bleek evenwel ook hier. dat zulks de krachten
van enkelingen te boven ging. en werden compagnieën gevormd 2).
In 1600 ontstond zoo de Oost~Indische Compagnie. van 1606
dateert de Virginia Co .. nominaal behoorde Nieuw~Engeland aan een
Compagnie. ook de Bermudas en enkele andere nederzettingen be~
hoorden aan een dergelijk instituut. al bleven sommige gebieden. zooals
Nieuw~Schotland. dat het eigendom van Sir Ale x a n d er was.
nog langen tijd aan particulieren behooren.
Kar elI lij fde in 1625 door een proclamatie de koloniën bij het
rijk in. doch de compagnieën behielden hun handelsmonopolies. ten~
gevolge waarvan zij de facto de regeermacht in de overzeesche ge~
westen bleven uitoefenen. Hoe gering de uitwerking van genoemde
proclamatie was. toont de oprichting der Massachusetts Bay Co. in
1629. welke in haar territoor volledige staatsbevoegdheid bezat.
Naast de oprichting van compagnieën bleef vele jaren de gewoonte
bestaan om landstreken te geven aan kapitaalkrachtige personen. die
te zor-g en hadden. dat zich daar emigranten vestigden. die tegen be~
taling van een gering bedrag landerijen konden verkrijgen. terwijl
genoemde personen zelf de leiding zouden behouden.
De positie der Noord~Amerikaansche koloniën stak aanvankelijk
gunstig af bij die der tropische bezittingen. De invoerrechten waren
gering; koloniale transito~handel was mogelijk. doordat de reëxport
van ingevoerde Engelsche producten binnen één jaar toegestaan werd;
vreemdelingen - voornamelijk Hollanders en Hugenooten - werden
geduld; betrekkelijk gering was het aantal inboorlingen in vergelijking
met dat der immigranten, die gemeenlijk van Engelsche origine. door
het moederland als gelijkwaardige onderdanen werden beschouwd.
1) Eenige bekendheid genieten G i I b e r t en RaIl e i 9 h.
2) Hu 9 h E d war d Eg e r ton: .. A short history of British c%nia/ policy",
pag. 19 e.v.
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Ingrijpende veranderingen kwamen er door de Acte van Navigatie.
welke Cr 0 m weIl in 1651 uitvaardigde 1) en die in 1660 en 1664
Gemu~~~ mel°no--} aangevuld werd 2 ). De strekking. vrijwel gelijk aan die van het pacte
po SWIYI st se.
coloniaI. was aldus:
Ac:te van Navi,
gatJe VaD 1651.

1.

invoer in de koloniën moet direct uit Engeland geschieden;

2.

van sommige producten mag de uitvoer alleen naar het
land plaats vinden;

3.

het vervoer dient te geschieden met nationale schepen. waarvan
de bemanning voor minstens 3/4 uit Engelschen bestaat;

4.

enkele koloniale producten genieten begunstiging. hetzij door
invoerpremies. hetzij doordat soortgelijke artikelen door het
moederland niet mogen worden voortgebracht;

5.

daarentegen worden concurreerende industrieën in de koloniën
verboden of wel. de producten dier nijverheid worden bij invoer
in Engeland zwaar belast;

6.

vreemde kooplieden worden in de koloniën niet toegelaten.

moeder~

De goederen. welke uitsluitend naar Engeland mochten worden
geëxporteerd. waren limitatief opgesomd. Zeer belangrijke artikelen.
als graan en vischproducten. behoorden er niet toe, terwijl de voor
de noordelijke koloniën zoo belangrijke huiden en bontwerken eerst
onder Ge 0 r gel I I op de lijst der "enumerated commodities" ge~
bracht werden. A dam S m i t h merkt op 3), dat dit niet als een
vriendelijkheid jegens de koloniën dient beschouwd te worden, maar
slechts bescherming der inheemsche producenten ten doel had. Dat
men, ook waar Engeland zich schijnbaar opofferingen ten bate der
koloniën getroostte, niet te veel aan altruïstische motieven mag
denken, toont Cox aan 4), als hij verhaalt. hoe het verbod van
tabaksbouw in Engeland hoofdzakelijk tengevolge van de actie der
importeurs geschiedde. "The persons who were interested in the
1) Der·gelijke actes van navigatie waren in dien tijd zeer in zwang. We treffen
ze b.v. aan in Italië en Spanje en ook Engeland telde er voordien reeds een 15-tal.
VgI. Sehmoller, op. cit., dI.Il, pag. 681.
2) Typeerend is reeds, dat 'Voortaan de bezittingen "foreign plantations" worden
geheeten.
3) "Wealth of Nations", b. IV, eh. 7, part. Il.
4)
Har 0 I deo x: "Economie Liberly", pag. 149 e.v.
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colonial trade were able very ingeniously to avail themse1ves of the
still surviving moral objection to tobacco in order to execute their
policy of suppressing the cultivation of tabacco in England so as to
secure a monopoly for the Virginia planters. " De regeering leende
maar al te gewillig het oor en liet zelfs door soldaten de tabaksplanten
uitroeien. Ook zij had belang bij overzeese hen import, aangezien de
hiervoor benoodigde schepen gemakkelijk voor oorlogsdoeleinden gebezigd konden worden.
Onder de industrieën, welke verboden werden, bevonden zich de
ijzersmederij, de suikerraffinaderij en de walvischvaart.
Al bleef het eenigermate beperkt monopolistisch systeem gehandhaafd, toch hadden de retorsiemaatregelen van andere staten - als
de wet van 1659 in Frankrijk en die van 1670 in Zweden 1) - en niet
minder de behoeften der koloniën een milde toepassing en menige
uitzondering ten gevolge. De bemanning der walvischvaarders behoefde slechts voor 1/ 3 nationaal te zijn. Een statuut van 1660 laat vreemde
kooplieden in Virginia toe. Bovendien bestond er aan de NoordAmerikaansche kust eigenlijk geenerlei controle, welke de handhaving
der bepalingen garandeerde, en hierdoor ontstond een smokkelhandel.
welke de scherpste kanten der regeling wegnam. Tenslotte droegen
de uitlatingen van vele koloniale gouverneurs en andere invloedrijke
personen, welke dikwerf een zeer liberalen geest ademden, ongetwijfeld
bij tot het voeren eener gemitigeerde politiek 2) •
Weldra verstommen deze stemmen, als de voortdurende oorlogen Exclusivisme.
een steeds krachtiger ontwikkeling der marine vorderen en de nationale schuld doen stijgen. Van export op grooter schaal wordt versterking van de eerste, vermindering van de laatste verwacht. Vandaar
eenerzijds de oprichting van vele nieuwe handelscompagnieën, als de
Royal Africa Co. en de Hudson Bay Co., anderzijds een toenemende
beperking en bemoeilijking der industrialisatie in de koloniën. Een wet
van 1719 verbood elke bewerking van ijzer in de koloniën, waardoor
1) Om onderscheidene redenen niet van Holland. Men zie hiervoor H. H. S i II ev i s Sm i t t : " D e meestbegunstigingsclausule in handelsverdragen", pag. 37/38.
2) De door Eg er ton, op. cit., pag. 76 e.v. geciteerde opmerkingen als:
"Where soever you intend to plant a new colony, you must make there port a free
port to all peopJe to trade with them that will come", en: "Free trade is the Jife of all
colonies", zou men in de tweede helft der 17e eeuw zeker niet verwachten.
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een onhoudbare toestand ontstond. die intrekking noodzakelijk maakte.
Een bepaling van 1732 verbood den uitvoer van pelswerk. zelfs naar
genabuurde bezittingen. terwijl deze voor de noordelijke koloniën zoo
belangrijke nijverheid bemoeilijkt werd door de verplichting. ieder die
in dezen tak van industrie werkzaam wilde zijn. opgelegd. om eerst
gedurende zeven jaren als leerling te fungeeren. Voor den handel met
de Fransche West~lndische eilanden. de suikerleveranciers der Ameri~
kaansche bezittingen. was de wet van 1733. welke hooge invoerrechten
hief van suiker. rum. melasse en dergelijke producten. zeer bezwaarlijk.
In 1750 verbood een wet opnieuw de ijzerindustrie en 10 jaren later
werd de graanexport naar het buitenland verboden. Ten slotte werd
in 1763 een scherpe contröle op de handhaving van al deze regelingen
ingesteld en tegelijk getracht een einde te maken aan den smokkel~
handel. welke tot dien als noodzakelijke veiligheidsklep beschouwd
werd. Geen wonder. dat deze politiek van restricties en monopolies.
van exclusivisme en uitbuiting een der meest belangrijke oorzaken van
den opstand der Noord~Amerikaansche koloniën werd en leidde tot
afscheiding van het rijk.
Na de afscheiNa den Amerikaanschen vrijheidsoorlog veranderde de Engelsche
ding der Noord- politiek slechts weinig 1). Wel stelde Pit t voor. ten einde den mono~
Amerikaansche polistischen handel op de verloren koloniën aan zich te houden. als
koloniën allengs tegenprestatie d e W est~ I n d'ISC h e b eZlttmgen
. .
voor d e A men'kaansc h e
een meer gematigde politiek. schepen te openen. doch deze plannen bleken prematuur en Fox.

die als kampioen van het oude stelsel optrad. behield de overhand.
zij het ook. dat allengs een steeds grooter aantal excepties toegestaan
werd 2). Een gunstige omstandigheid was. dat de positie der
.. straggling merchants" en der .. interlopers". die wij reeds in de 17e
eeuw zien optreden. met name door de ontwikkeling van het crediet~
wezen. zoo geconsolideerd was. dat ze door hun soepeler werkwijze
en krachtiger initiatief de monopolies der compagnieën vermochten
te breken 3 ) •
1) Ierland had van den oorlog gebruik gemaakt om handelsvrijheid af te
dwingen.
2) Zie W . Cu nni n 9 ham: .. The rise anel decline of the tree trade mOlJement",
pag. 23.
3) Zelfs een krachtig in,tituut als de Oost-Indische Co. zag in 1833 het monopolie van den thee-. China- en Japanhandel verloren gaan.
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In 1805 wordt de door Pit t gewezen weg ingeslagen. Een aantal
havens der West~Indische eilanden wordt voor vreemde goederen en
schepen geopend en in 1809 krijgen de Noord ~ Amerikaansche koloniën
eveneens enkele vrijhavens.
Niet onwelgevallig waren den koloniën de preferentieele rechten, Engdand beft
....elke, vooral sedert 1809, van hun producten door het moederland differentiede
geheven werden. Dat deze begunstiging niet gering was, wordt be~
rechten: .
' d at p Iaats von d , t en em
. d e ervan Het verdwijnt.
mercantilisme
wezen d oor h et gewe ld'1ge gek
noel,
te profiteeren. Hout uit Noorwegen en de Baltische landen werd naar
Canada verscheept, om vervolgens als koloniaal hout in Engeland te
....orden ingevoerd. De Kaapkolonie was in dien tijd een belangrijk
koffie exporteerend land, hoewel er in het geheel geen koffie werd
geproduceerd 1 ).
Zoo werd het mercantilistisch stelsel uitgehold en in de twintiger
jaren komt de ineenstorting van dat systeem. De wetten van
Rob ins 0 n breidden in 1822 het aantal vrijhavens uit en voerden
voor vele buitenlandsche artikelen specifieke en ad valorem rechten
in, terwijl deze goederen voorheen geprohibeerd werden. Hum e ' s
wet van 1824 ging in denzelfden geest voort. Zeer belangrijk was de
.... et van H u ski s s 0 n in 1825, welke betrekking had op de Ameri~
kaansche en Australische koloniën 2) en het "imperial warehousing
system" invoerde, waardoor de koloniën voor vreemde waren werden
opengesteld, welke aldaar, zon'd er dat invoerrechten betaald moesten
worden, konden worden opgeslagen, totdat ze wederom geëxporteerd
zouden worden.
Ondertusschen bleef de nationale scheepvaart nog bescherming ge~
nieten. Wel werd in het begin der 1ge eeuw den koloniën toegestaan
met Europeesche havens direct handel te drijven, althans in hun eigen
producten, doch dit diende met Engelsche schepen te geschieden. Wel
werd door Hu ski s s 0 n's wet de toegang tot de koloniën voor
vreemde schepen mogelijk, echter alleen voor die staten, welke weder~
keerig in hun bezittingen de Engelsche schepen toelieten. Bovendien
bleef de kustvaart aan de nationale marine voorbehouden, waarbij
1) Dr. G. v 0 n Sc h u I z e~ a e ver n i t z:
"Britischer Imperialismu.s und
Englischel' Pl'eihandel", pag. 442.
2)
In de Kaapkolonie, Mauritius en Ceylon Wél-' de handel reeds betrekkelijk
vrij (India wordt eerst in 1857 een kroonkolonie).
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men - niet weinig zonderling koloniën tot deze vaart rekende.
British
PoSsessiODS Acts.

Differentieele
reehten.

Vrijhandel.

het verkeer tusschen moederland en

In stede van de vroegere prohibities van vreemde goederen kwam nu
een gewoonlijk tusschen 7 1 / 2 en 30 % ad valorem varieerend invoer..
E l sche waren echter be..
recht. 0 0 k on d er d'lt steIseI bIeven d
enge
schermd en wel door de British Possessions Acts, welke bepaalden,
hoeveel zwaarder de buitenlandsche goederen dan de Engelsche zou ..
den worden belast. 'Op deze wetten, welke in het belang der moeder..
landsche industrie gemaakt waren, hadden de koloniën niet den min..
sten invloed. Wel konden sedert pI. m. 1800 de wetgevende lichamen
der bezittingen eveneens invoerrechten bepalen, doch dit geschiedde,
zoowel op de Engelsche als op vreemde producten, uitsluitend om fis ..
cale redenen. Terwijl dus de Engelsche goederen gewoonlijk slechts
het koloniale fiscale invoerrecht hadden te betalen, werd van de
vreemde producten, naast dit recht, nog geheven het recht van de
British Possessions Act.
Hadden de British Possessions Acts betrekking op de Amerikaan..
sche koloniën, in de Australische bezittingen werden zoowel de diffe..
rentieele als de fiscale rechten vastgesteld door plaatselijke ordonnan..
ties, gegeven door de legislatieve raden der onderscheiden koloniën.
Men meene echter niet, dat hierdoor eenige zelfstandige tariefpolitiek
kon worden gevoerd. Dit was uitgesloten, doordat genoemde raden
samengesteld waren uit benoemde leden, die onder voortdurenden
invloed en contröle van den gouverneur stonden. Geringe differentieele rechten - 4 tot 7 % ad valorem - bleken hier voldoende om de
Engelsche industrie te beschermen. Dergelijke gematigde differentieele rechten treffen we ook in de Kaapkolonie aan, waar ze vastgesteld werden bij .. order in council".
Het systeem der differentieele rechten bleef tot 1847/49 bestaan,
toen door het inluiden der vrijhandelsaera de voordeelen der koloniën
op de Engelsche markt ophielden - afschaffing der korenwetten en eenige gewesten krachtens de Enabling Act van 1846, welke de
vijf Noord-Amerikaansche provincies machtigde de rechten, welke het
moederlandsche parlement ter bescherming van de Britsche industrie
had gemaakt, te herroepen, het tarief van de laatste British Posses ..
sions Act ophieven en invoerrechten gingen heffen, volkomen vrij van
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eenige wettelijke beperkin~ door het moederland. I al bleef voorshands
de invloed van de Board of Trade en het Colonial Office. welke
wenschten. dat de koloniale tarieven zouden harmonieeren met die van
Westminster. nog merkbaar.
Nadat in 1849 ook de scheepvaartwetten waren afgeschaft. kon
Lor d Rus s e I in het House of Commons naar waarheid verklaren:
.. I conceive we have entirely put an end to the whole system of com~
mercial monopoly in our colonies". en ..... we have left our colonies
free to provide themselves with the products of other countries than our
own. and to impose upon the manufactures of Great Britain equal
duties with those imposed on foreign manufactures" 1).
Toen in de veertiger en vijftiger jaren aan de belangrijkste koloniën Fiscale autonofiscale autonomie was verleend. koesterde het moederland de verwach~ mie. Verzet tegen
ting. dat zij dezelfde handelspolitiek als Engeland zouden volgen. En diHerentieele
oo k
o was In dolen tIJO'd d e polltIe
tb
rechten.
d lt
van d
en mees
a soIu t en VriJO'han d e.I ree.
ht V erVetodrageD
Tegen alles. wat niet in deze lijn lag. werd te ' velde getrokken. Het met België en
zou buiten ons bestek gaan. stil te staan bij den strijd. welke gevoerd den Zollverein.
werd tegen de protectionistische stroomingen. die zich al spoedig in de
bezittingen openbaarden; een strijd. welke beslist en verloren werd,
toen in 1859 Galt' s tarief in Canada tot stand kwam. Evenmin kan
hier gesproken worden over de oppositie, welke gevoerd werd tegen
het streven der koloniën, om tot onderlingen vrijhandel. preferentie of
tolunies te geraken en aldus tot discriminatie te komen; zelfs nog,
nadat deze kwestie in 1868 in het voordeel der koloniën beslist was.
Hoe belangwekkend dit alles ook zij en hoe na de verwantschap aan
ons onderwerp ook schijnen moge, we willen ons beperken tot het ter~
rein der aan Engeland te verleenen begunstiging.
Nadat gebleken was. dat de door het moederland verdedigde
theorie, als zou de fiscale autonomie niet het recht verleenen, discrimi~
neerende rechten te heffen, door de koloniën niet aanvaard werd, werd
getracht door de werkzaamheden van de Board of Trade, door de
adviezen van het Colonial Office, door de instructies aan de gouver~
neurs en door het veto~recht. dat dikwijls reeds preventief werkte. de
tarieven zoodanig te beïnvloeden. dat in elk geval geen differentieele
rechten ten bate van het moederland geheven zouden worden. Vooral
0

1)

E d war d Por r ft t, op. cit.. pag. 2/3.
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van het veto~recht werd eertijds veel gebruik gemaakt. Oorspronkelijk
berustte dit recht - behoudens de enkele gevallen. dat het direct den
koning toekwam - bij den gouverneur. Gelijk echter in Engeland het
veto van den koning in onbruik geraakte. toen de positie der volksver~
tegenwoordiging sterker werd. zoo hield ook dit recht van den gouver~
neur in de koloniën praktisch op. toen deze responsible government ver~
kregen hadden. Ten aanzien van de koloniale wetten behield ook toen
de koning evenwel zijn bevoegdheid. om in enkele gevallen direct van
dit recht gebruik te maken. Bovendien bezat Downingstreet de alge~
meene competentie. over een koloniale tariefwet een ongunstig advies
uit te brengen. waarop de koning de vereischte .. royal assent" placht
te weigeren.
Was het veto~recht zoo een zeer machtig wapen. waarmede lange
jaren elke preferentie onmogelijk gemaakt werd. tegenover Canada
durfde men het ten slotte niet meer hanteeren en beperkte men zich
tot een protest. terwijl de koninklijke goedkeuring toch gegeven werd.
In het begin dezer eeuw geraakte ook op dit terrein het veto~recht in
onbruik. Zoozeer overheerschte in Engeland de absolutistische opvat~
ting van het vrijhandelsdogma. dat toen deze en andere middelen geen
effect sorteerden. zelfs door verdragen elke begunstiging onmogelijk
gemaakt werd.
In 1862 verbond Engeland zijn koloniën. zonder deze te raadplegen.
Belgische producten evenals moederlandsche te behandelen 1). Een
dergelijk verdrag kwam in 1865 met den Zollverein tot stand. Daar
Engeland een groot aantal ver,d ragen. waarin de onvoorwaardelijke
meestbegunstigingsclausule was opgenomen. gesloten had. zou een
preferentieel recht aan Engeland verleend. niet slechts tevens voor
België en den Zollverein gelden. maar zou praktisch iedereen deze be~
gunstiging deelachtig worden. Op deze wijze was aan de koloniën dus
een open deur politiek opgedrongen.
Verkapte prefeNiettegenstaande dit alles slaagde Canada er in. nu en dan het
rentie in Canada. moederland een kleine bevoorrechting deelachtig te doen worden.
1) Art. XV van ,het Engelsch-Belgische verdrag luidt als volgt: "Articles. the
produce or manufactur~ of Belgium. shall not be subject in the British colonles to
other or higher duties than those which are or may be imposed upon similar articles
of British origin". W dli a m Sm dot h C u I b e r tso n: " International economie
policies", pag. 51.
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Het G a I t~tarief van 1859 hief ad valorem rechten, waarbij als
waarde werd aangenomen de prijs, welken de artikelen op de markt
van inkoop maakten. Daar nu de Engelsche import goederen over het
algemeen hoogere vrachtkosten hadden te betalen dan die der Vereenigde Staten, welke over korteren afstand vervoerd werden, moesten zij dus, wilden de prijzen concurreerend zijn, op de Engelsche
markt goedkooper zijn dan de producten der Vereenigde Staten daar
te lande. Daar de Engelsche goederen zoo geringer waarde hadden,
betaalden ze ook minder invoerrechten.
Het tarief van 1870 kent een tweetal preferenties. Terwijl van
vreemd zout 5 cents per schepel geheven werd, was Engelsch zout
vrij. Thee was vrij, mits ingevoerd uit Engeland of uit het productieland ; in andere gevallen moest 10 cents per pond worden betaald 1).
De wet van 1879 gaf wederom preferentie door te bepalen, dat ten
aanzien van Engelsche producten als waarde de prijs in het moederland zou worden aangenomen, terwijl voor vreemde producten ook de
transportkosten bij de vaststelling der waarde werden medegerekend 2) . Voorts werden, naar de premier M a c Don aId verklaarde 3) , door classificatie zwaardere rechten gelegd op goederen,
welke de Vereenigde Staten voortbrachten, en gematigde rechten op
de meer speciaal Engelsche voortbrengselen, tengevolge waarvan dit
laatste land in verhouding tot het eerste dan ook ten aanzien van den
import vooruit ging.
Daar met deze en andere kleine middelen weinig te bereiken was.
groeide in de koloniën het verzet tegen de doctrinaire opvatting der
vrijhandelsbeginselen.
Canada, dat eerst den tegenstand van het moederland in zake be- Streven naar
schermende rechten gebroken had en vervolgens de nauwere aanhaling openlijke prefeder interkoloniale banden op economisch gebied had weten te bewerk- rentie onder lei~
stelligen, nam ook in zake de aan Engeland te verleenen preferentie ding van Canada.
het initiatief.
1) Daar gebleken was, dat te zware lasten op den consument waren gelegd,
werd het recht in 1874 afgeschaft.
2) Bij de herziening van 1886 is deze bepaling geschrapt, ten gevolge van
Duitsche protesten.
3) " Times" van 9 Augustus 1880, geciteerd door Edward Pulsford :
"Commerce and the Empire 1914 and alter", p. 474.
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Begunstigingsrechten werden omstreeks 1878 door de Canadeesche
conservatieven sterk verdedigd. In 1879 deed de eerste minister een
officieus voorstel aan de Britsche regeering. om wederkeerig preferen~
tieele rechten te heffen en 3 jaren later wordt dit voorstel herhaald.
In 1890 bood Sir C h a rl esT u p per. de Canadeesche hooge com~
missaris te Londen. namens alle koloniale vertegenwoordigers een
request aan. waarin opzegging van de. preferentie belettende. ver~
dragen met België en Duitschland verzocht werd. Het jaar daarop
deed het Canadeesche parlement een soortgelijk verzoek. Op de
eerste koloniale conferentie. welke in 1887 te Londen plaats vond.
bleek de begeerte der koloniën naar inter~imperiale preferentie ten
dUidelijkste door het voorstel van Jan Hof me y e r. leider van den
Afrikaander Bond en afgevaardigde van de Kaapkolonie. om een uni~
form additioneel recht van 2 % op alle vreemde waren te leggen. De
te Ottawa in 1894 gehouden interkoloniale conferentie. waar Canada.
Nieuw~Zeeland. de toen nog niet gefedereerde Australische koloniën
en de Kaapkolonie vertegenwoordigd waren. nam de volgende reso~
lutie aan: ..That this Conference records its belief in the advisability
of a customs arrangement between Great Britain and her colonies. by
which trade within the Empire may be placed on a more favourable
footing than that which is carried on in foreign countries" 1).
Al lieten deze uitingen niet na in Engeland indruk te maken. een
wijziging der handelspolitiek resulteerde er niet uit .
Deze kwam door de Canadeesche tariefwet van 1897. Nadat ge~
durende 18 jaren de conservatieven aan het roer hadden gestaan.
ltarief van 1897. brachten de verkiezingen van 1896 de liberalen in Canada aan het
bewind. De liberale partij was. gelijk op het partijcongres. in 1893 te
Ottawa gehouden. was uitgekomen. zeer vrijhandelsgezind 2). Dat
deze partij aan de regeering kwam. was het moederland. dat onge~
twijfeld verwachtte. dat het voortaan uit zou zijn met de pogingen. om
tot discriminatie te geraken. zeker niet onwelgevallig.
22 April 1897 werd een nieuwe tariefwet aan het parlement voor~
gelegd. De bizonderheid was. dat het voorgestelde tarief een tabel D
zou bevatten. die als reciprociteitstarief zou fungeeren. Dit tarief zou

.Het Canadeesc:be
reciprodteits.-

1) I d e m. op. eit., pag. 122.
2) Ze wer.d wel de .. tariff~for~revenue party" genoemd.
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gelden voor die landen, welke de Canadeesche producten op even
gunstige voorwaarden toelieten als genoemd tarief. Het reciprociteits~
tarief hield een reductie in, welke tot 30 Juni 1898 l/S zou zijn en
vervolgens 1/4' De reductie was toe te passen op alle invoerrechten,
uitgezonderd die op alcohol. tabak, suiker en enkele andere producten,
aangezien zulks om fiscale redenen ongewenscht scheen.
Prima facie schijnt het reciprociteitstarief niet discrimineerend te
werken. Bedoeld werd echter slechts Engeland (en enkele koloniën)
te begunstigen, hetgeen ook allerminst verbloemd werd door den
minister van financiën F i e I din g, aan wien de verdediging der
wet was opgedragen en die zeide: ........ as a matter of course, not
by the express words of the resolution. but by the condition of affairs
which exists, that preferential tariff gives preference, above all others,
to the products of Great Britain" 1 ).
Uit de woorden. welke de premier Sir Wilfred Laurier
bij deze gelegenheid sprak: .. I think that it will be found that in the
passage of that tariff we have at one and the same time ring the death~
knell of protection. and ring in the chance of federating the Empire
on asolid and secure basis" 2). blijkt bovendien. dat anders dan de
groote meerderheid der Engelsche vrijhandelaars. de koloniale van oor~
deel waren. dat vrijhandel en inter~imperiale preferentie, wel verre
van elkaar uit te sluiten. zeer goed te combineeren zijn.
Het oogmerk was dus Engeland te begunstigen en dienovereenkom~ Verzet van het
stig werd. toen. na aanneming. de wet provisioneel in werking trad. buitenland. EDg~
de douane geïnstrueerd. de reductie uitsluitend op de Engelsche waren land zegt de ver~
· evenwe 1 rezen van a 11 e ZIJ" den protesten. BI'
dragenop.Op~
toe te passen. Spoe d19
e gle" Ii'k
ei
ti.
J e pr eren e 111
en Duitschland beriepen zich op de verdragen van 1862 en 1865 en Canada. De hou-de meeste andere staten op de meestbegunstigingsclausules in hun ding der vrijhan~
respectievelijke handelsverdragen. en Canada was gedwongen het reci~ delaars.
prociteitstarief op vrijwel alle vreemde goederen toe te passen. totdat
de twee meergenoemde verdragen zouden zijn veranderd. En... het
ongelooflijke gebeurde: reeds in hetzelfde jaar zegde Engeland de twee
verdragen. welke de begunstiging beletten. op.
1) United States tariff commission, : "CoIonial tariEf
pag. 666.
2) E d war d Pul s f 0 r d. op. cit., pag. 128.

policies",
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Canada behoefde voortaan zijn preferentie niet meer op allerhande
slinksche wijze te verleenen. Vandaar. dat het aanbod. waardoor elk
land onder het reciprociteitstarief zou kunnen vallen. teruggenomen
werd en de wet in dier voege wijziging onderging. dat na 1 Augustus
1898 het preferentieeIe tarief uitsluitend op Engeland (en eenige kolo~
niën) van toepassing zou zijn.
Zoo was dus het liberale ministerie~L a u r ier erin geslaagd de
Engelsche vrijhandelaars te overtuigen. dat preferentie voor moeder~
landsche producten niet strijdig was met het vrijhandelsbeginsel.
Vorige pogingen. om tot differentiatie ten voordeeIe van Engeland te
komen. waren gewraakt als aanslagen. getuigend van protectionis~
tischen geest. Toen L a u r ier echter enkele maanden later in Enge~
land vertoefde. vermeldde de .. T i mes" 1 ): "The Cobden Club medal
for distinguished services to the cause of free trade was presented
yesterday by a deputation from the club to Sir W i I f r i d at the
Hotel Cedl". Lor d Fa r re r. sprekend namens de club. zeide. dat de
medaille verleend werd ..... in recognition of the services which you
and your Government have rendered to the cause of free trade. The
steps which you have taken in Canada towards a freeer commercial
intercourse with the United Kingdom have been warmly appreciated in
this country" 2).
Uit dit alles zien we. dat toenmaals in Engeland een geheel andere
mentaliteit heerschte dan enkele decenniën te voren. We willen thans
deze verandering nader beschouwen en haar verdere ontwikkeling
gadeslaan.
Engelands vrij- Reeds in de zeventiger jaren keerden vele landen tot meer bescher~
handel in het ge- mende tarieven terug . Verdragen. in de vrijhandelsperiode door Enge~
drang. Nationalland gesloten. als het Cobden~verdrag met Frankrijk. werden opge~
fair-trade league. zeg.
dS
'
.
d en meuwe
.
h an d eIsver d ragen t e
ommlge
staten 3 ) weIger
Stemmen voor
preferentie. sluiten. omdat Engeland. zijn vrijhandelsstandpunt handhavend. niet in
staat was tariefconcessies te doen. Elders kon slechts de positie van
meest~begunstigde~natie verkregen worden. waardoor de specifiek
Engelsche belangen in het gedrang kwamen; en zelfs deze positie werd
1) Van 17 Augustus 1897. geciteerd door Edward Pulsford. op. cit••
pag. 233.
2) I d e m. l.c.
3) Zoo Oostenrijk in 1877.
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aanvankelijk nu en dan niet toegestaan 1). Engeland speelde een vol~
komen passieve rol en de toestand werd allengs zoo, dat het laissez
faire~beginsel uitsluitend vrijen import ten gevolge had, terwijl de
Engelsche uitvoer door steeds hooger zich optrekkende tariefmuren
bedreigd werd.
Verzet kwam van de in 1881 gestichte National fair~trade league.
welke het reciprociteitsbeginsel in toepassing wilde brengen 2).
Ondertusschen heerschte er, zoowel in den landbouw als in de indus~
trie een depressie. De eerste symptomen vertoonden zich reeds in 1874.
Had men aanvankelijk verwacht. dat de crisis van korten duur zou zijn.
weldra bleek ze al breeder kring aan te tasten. In 1879 werd een com~
missie voor den landbouw, in 1885 een voor den handel en de industrie
benoemd, welke de oorzaken hadden op te sporen en een oplossing
moesten trachten te vinden.
Het ligt voor de hand. dat tengevolge van al deze omstandigheden
de blik meer en meer gericht werd naar de zich ontwikkelende koloniale
gebieden, welke snel groeiende afzetmarkten beloofden te worden, en
wederkeerige bevoorrechtiging genoemd werd als een der belangrijkste
middelen, om de moeilijkheden te boven te komen. De National fair~
trade league propageerde invoering van geringe rechten op vreemde
levensmiddelen. terwijl de koloniale vrij zouden blijven S). In de com~
missie van 1885 bestond een minderheid. die adviseerde tot heffing
van een 10 % ad valorem recht op goederen uit vreemde koloniën. ter~
wijl dan een gelijk recht in de Engelsche koloniën zou worden gelegd
op buitenlandsche fabriekswaren 4).
Van niet spoedig te overschatten belang was de in de laatste decen~ Greatel' Bl'it.ia~
niën der 1ge eeuw in Engeland ontstane reactie tegen de onverschillige beweging. Impeen zelfs vijandige houding. welke. gelijk wij in ons tweede hoofdstuk rial federation
g
uiteenzetten, omstreeks het midden dezer eeuw ten opzichte van de league.
Deef dran
naar pr erentie
koloniën werd aangenomen; een beweging. welke positie koos tegen~ sterker.
1) Portugal en Spanje beschouwden Engeland eerst als meest~begunstigde~natie.
nadat dit land zijn invoerrechten op wijn herzien had op speciaal voor hen gun~
stige wijze.

2) Een dergelijk standpunt namen reeds in 1868 de .jTevivers of trade" in. wier
invloed echter gering was. V gl. Sc h m 0 1I e r. op. cit., dl. 11. pag. 732.
3) Vgl. Achille Vi allate; "La crise Anglaise", pag. 111.
4)

Vgl. F

0

n ta naR u s s 0: "Grundzüge der Hande1spolitik", pag. 260.
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over degenen, die zoo spoedig mogelijk alle banden met de emigranten~
koloniën wilden verbreken en ze als volledig zelfstandige staten
wenschten te beschouwen; een richting, welke tegenover de versplin~
tering en het uiteenvallen van het Britsche rijk het confugiendum ad
imperium stelde.
Deze Greater Britain~beweging, welke sterk beïnvloed werd door
({e werken van Dil k el) en S e e I e y 2). wees op de cultureele. poli~
tieke en economische machteloosheid. waartoe Engeland in de naaste
toekomst tegenover nieuw opkomende wereldrijken als de Vereenigde
Staten. Rusland en een pan~germanistisch Duitschland gedoemd zou
zijn. Een geïsoleerd Engeland zou weldra zinken tot mogendheid van
den tweeden of derden rang. De wereldheerschappij kon slechts be~
houden worden. indien alle Angelsaksische volkeren. die onder Brit~
sche vlag vereenigd waren. hun samenwerking zouden consolideeren.
De Imperial federation league. welke dochtervereenigingen in de
koloniën had. v,e reenigde sinds 1884 uit de meest uiteenloopende
elementen aanhangers dezer grootsche beweging. Daar de leden. hoe~
wel van eenzelfde gedachte: eenheid van het Angelsaksendom onder
Britsche vlag. uitgaande. verschilden over de vraag. op welk gebied
deze eenheid allereerst moest worden tot stand gebracht of bevestigd.
splitste de bond zich in 1893 in een drietal organisaties. n.J. de British
Empire league, welke de politieke. het Imperial federation defence
committee. dat de militaire. en de United Empire trade league. die de
economische eenheid zocht te bewerkstelligen.
In Engeland was vooral het plan eener politieke federatie populair
en niet minder aanhang vond de propaganda voor een "Kriegsverein".
Op de koloniale conferentie van 1887 werd over een en ander rijpelijk
gehandeld en werd evident. dat de koloniale sympathieën uitgingen
naar nauwere economische banden. terwijl in militaribus van de kolo~
niën zeer weinig te verwachten viel.
Ten gevolge van de actie van de United Empire trade league nam
de in 1891 te Birmingham gehouden conferentie der conservatieve partij
een resolutie aan. waarin de wenschelijkheid van het opzeggen der
Belgische en Duitsche handelsverdragen en van een preferentieel stel~
sel binnen het rijk werd uitgesproken. In het volgende jaar verklaarde
1) Sir C har 1 e s Wen t wor t h Dil k e: "Greater Britain". en "Problems
of Greater Britain".
2) J. R. Se e 1 e y: "The expansion of England".
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het te Londen gehouden congres der kamers van koophandel in Engeland en de overzeesche gewesten zich voor een inter-imperiale handelsunie "on the basis of freeer trade within the Empire". Een soortgelijk
congres, te dierzelfder plaatse in 1896 gehouden, wenschte "a cu stoms
arrangement between Great Britain and her colonies and India, on the
basis of preferential treatment".
Gezien ook het feit, dat de onder leiding van den minister van koloniën, J0 s e p h C ham b er I a i n, gehouden koloniale conferentie van
1897 zich uitsprak voor de ,!pzegging van alle verdragen, welke de
handelsrelaties tusschen Engeland en de koloniën belemmerden, wekt
de opzegging in hetzelfde jaar van de verdragen met België en
Duitschland niet langer verwondering.
Het hierdoor behaalde succes en de loyale houding, door de koloniën
tijdens den Boerenoorlog aangenomen, versterkten in Engeland het
streven naar preferentie 1), en deze drang culmineerde in de door
C ham b e r I a i n op touw gezette campagne.
C ham b e r I a i n, die in het begin der tachtiger jaren de fair-trade Chamberlain's
vurig bestreed en zich schrap zette tegen elke afwijking van de beplannen.
proefde handelspolitieke paden, werd, nadat hij in 1886 met het liberalisme gebroken had, een voorstander der Greater Britain-beweging.
GeliJk voor zoovele anderen, zoo was ook voor hem de politieke eenheid
en de militaire samenwerking primair; hetgeen ten duidelijkste bleek
tijdens de door hem gepresideerde koloniale conferenties van 1897 en
1902. Toen hij echter bemerkte, dat de koloniën de inter-imperiale handelspolitiek van primordiaal belang achtten en zij weinig geneigd
schenen op andere gebieden toenadering te toonen, indien op economisch terrein geen nieuwe oriëntatie zou plaats vinden, wenschte hij
vóór alles een preferentieel stelsel. Hij verschilde dus in zooverre van
de koloniale regeeringen, dat. terwijl bij deze het begunstigingsstelsel
gewoonlijk einddoel van al hun actie was, dit bij hem slechts een middel. om tot een politieke en militaire federatie te geraken, beteekende.
In Mei 1903 komt hij publiekelijk voor rijkspreferentie uit en toen
het ministerie-B a I f 0 u r, waarin hij als minister van koloniën zitting
had, hoewel zijn ideeën zeer sympathiek gezind, niet geneigd bleek,
1) Dit komt o.a. uit in de Colonial stock act van 1900. welke de overzeesche
gebieden een uitzonderlijk gunstige ·positie op de Londensche credietmarkt verschafte.
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hervormingen in zijn geest aan te brengen, trad hij in September uit
het kabinet, ten einde vrijer propaganda voor zijn plannen te kunnen
maken.
Deze plannen, welke uitgedragen werden door de door hem gestichte
Tariff reform league, Imperial tariff league en Imperial tariff com~
mittee 1), waren als volgt. Om de koloniën een quid pro quo te geven
en om van hen nieuwe preferenties te kunnen verkrijgen - de Cana~
deesche regeering had bij monde van L a u r ier doen verklaren, dat
wanneer Engeland haar voorkeurstarieven niet zou blijken te appre~
cieeren, intrekking daarvan zeer wel mogelijk was; wanneer Engeland
daarentegen eveneens het begunstigingsstelsel aanvaardde, meerdere
preferenties konden worden verwacht, terwijl Nieuw~Zeeland en de
Zuid~Afrikaansche tolunie, die, gelijk we straks zullen zien, ook het
voorkeurssysteem hadden aanvaard, zich op gelijke wijze hadden ge~
uit 2) - zou van buitenlandsch graan een recht van 2 shillings per
.. quarter" 3) geheven worden en een overeenkomstig recht van buiten~
landsch meel. terwijl op vreemd vleesch en op melkproducten, die niet
uit het rijk afkomstig waren, een 5 % ad valorem recht gelegd zou
worden; bovendien zouden ook koloniale wijnen en vruchten begun~
stigd worden 4). Doordat zoodoende de concurrentie der koloniale
producten op de moederlandsche markt vergemakkelijkt werd, zou de
afzet dezer goederen stij gen. De voortbrenging dezer artikelen zou zich
dientengevolge in de koloniën uitbreiden, d.w.z. kapitaal en arbeid
zouden zich meer en meer richten tot den landbouw, en een gevolg
hiervan zou zijn een terugdringen der industrialisatie van de koloniën.
hetgeen een versterkte vraag naar fabrikaten zou doen ontstaan, welke
op gemakkelijke wijze door het moederland zou kunnen worden be~
vredigd, hetgeen aan de Engelsche industrie weer ten goede zou komen.
Allengs zou dus een toestand van ver doorgevoerde, plaatselijke
arbeidsverdeeling intreden, waardoor alle deelen van het rijk speciale
functies zouden verkrijgen; Engeland zou b.v. de fabriek, Canada de
1) De vrijhandelaars richtten de Free trade union op, welke naast de Cobden club
de tegenactie zou leiden.
2) V g), AchilI e V i aU a te, op. cit., pag. 260 e.v. , en Richard Jebb:
.. The imperial conference", dl. Il, pag. 63.
3) 28 Engelsche ponden, pl.m. 12.7 K.G.
4) Vgl. M ar i e S c h w a b : " C hamberlains Handelspolitik", pag. 9/ 10.
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graanschuur worden. Door de invoerrechten op levensmiddelen zouden
de kosten van noodzakelijk levensonderhoud in Engeland evenwel
stijgen. waartegen verzet. met name van de zijde der arbeiders. ge~
vreesd werd. Daarom werd een compensatie voorgesteld door middel
van vermindering der indirecte belastingen. Het invoerrecht op thee
zou met drie vierde. dat op suiker. koffie en cacao met de helft ver~
laagd worden. Tevens werden mildere sociale regelingen - o.a. in~
voering van ouderdomspensioen - in uitzicht gesteld.
Toch gelukte het niet de arbeiders. die. gedreven door kortzichtige Verzet. De vu'
motieven. weinig oog hadden voor het meer ideëele. uiteindelijke doel kiuingen van
van eh a m b er I a i n. te winnen; de trade~unions verzetten zich 1906. De conser*
.
H un OppOSl't le
' go ld voora I d e graanrec h ten. waarvan ZlJ.. fvatieven
en preunamem.
•
erentie.
stijging van den broodprijs verwachtten. Het baatte niet. of gewezen
werd op het feit. dat de tariefverlagingen voor andere levensmiddelen
ruimschoots zouden opwegen zelfs tegen een algeheele afwenteling van
het graanrecht op den consument. Men scheen vergeten te zijn. dat
tijdens den Boerenoorlog eveneens een recht op graan geheven werd
en dat zulks hoegenaamd geen prijsstijging te weeg had gebracht.
Vele handels~ en scheepvaartkringen duchtten van het plan een ont~
wrichting hunner gevestigde relaties. welke een geheel nieuwe oriëntatie noodzakelijk zou maken. Ze wezen er op. dat de koloniale handel
slechts een vierde gedeelte van den totalen uitmaakte.
De meeningen in de industrie waren verdeeld. Sommigen wezen op
de krachtiger positie. die ze vermoedelijk op de binnenlandsche markt
en in de koloniën zouden kunnen veroveren. Anderen - vooral de tex~
tielnijverheid - vreesden bemoeilijking van hun export naar het buitenland en achtten de voor hen zoo nadeelige rechten op grondstoffen een
onafwendbare consequentie van C ham b e r I a i n 's systeem 1).
De verkiezingen van 1906 brachten de beslissing. De conservatieven
en unionisten werden van 402 tot 158 zetels teruggebracht. Verplet~
terend schijnt zoo de nederlaag der Greater Britain~beweging ; de zaak
krijgt echter een geheel ander aspect. wanneer we letten op het feit.
dat bij deze verkiezing niet minder dan 44 ro der stemmen op de con~
servatieven werd uitgebracht 2). De ongunstige uitslag der zetelver~
deeling is dan ook uitsluitend een gevolg van het eigenaardige Engel~
1)
2)

I d e m. op. cit., pag. 108 e.v.
Dr. G. von Schulze-GaelVernitz, op. cit., pag. 433, noot 221.
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sche kiesstelsel. dat geen evenredige vertegenwoordiging kent. Vatten
we in het oog, dat tot dien aan de vrijhandelsleer als aan een geloofs.stuk werd vastgehouden 1), dan is het resultaat der betrekkelijk korte,
doch ongemeen hevige en met groote virtuositeit geleide campagne
verrassend.
De unionisten dachten er dan ook niet aan, de fiscale hervormingen
van hun partijprogram te schrappen, al werd voortaan minder nadruk
gelegd op de invoerrechten op levensmiddelen 2). Na de parlementaire
crisis van 1910 wekt het geen verwondering, dat de unionisten versterkt in het Lagerhuis terugkeerden. Korten tijd waren de conservatieven geneigd, de tariefkwestie, zoo ze aan het bewind kwamen, aan
een referendum te onderwerpen. A u s ten C ham b e r I a i n verzette zich hier echter tegen en in 1912 werd tot het oude standpunt
teruggekeerd; inter~imperiale preferentie was toen zonder meer een
beginsel der conservatieven geworden.
Verdere ootwiJt..
Keeren wij thans terug tot Canada en laten we nagaan hoe de prefekeling der pref~ rentie zich daar verder ontwikkelde, en ook hoe zij in andere bezitrentie in Canada. tingen tot openbaring kwam.

Gelijk we boven zagen, gold in Canada sedert 1 Augustus 1898 voor
Engelsche waren een begunstigingsrecht, dat 1/4 reductie gaf. Langzamerhand burgerde het preferentieele stelsel in; geen belangrijk verzet
kan worden geconstateerd, liberalen en conservatieven trekken in dezen
één lijn 3).
In 1900 ging men nog een stap verder en werd de reductie op 11s
gebracht. In 1904 en door het ook thans nog van kracht zijnde tarief
van 1907 werden de preferentieele rechten eenigermate gewijzigd. Geen
uniforme reductie zou voortaan worden gegeven, in enkele gevallen
zou de begunstiging iets minder worden, in andere gevallen zou de
reductie 50 en zelfs 65 % bedragen; bovendien werden vele, overigens
belaste, goederen geplaatst op de .. Empire free list". Preferentie werd
zoozeer normaal geacht, dat ze zelfs verleend werd, toen, om fiscale
1) Al waren lI'eeds eerder door de reactie enkele scherpe kanten van het onvoorwaardelijk en absolutistisch vrijhandelsstelsel weggenomen. We noemen de
Merchandise marks act, de Prison-made goods act, het contract met de Cunardlijn.
2) Vgl. J. S a x 0 n M ill s : •.LandmBrks of British fiscBl history". pag. 103 e.v.
3) Al drongen de conservatieven meer aan op aanvaarding door Engeland van
het beginsel der reciprociteit, ook inzake preferenme.
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redenen, de Customs war~revenue act van 1915 een extra 7 1 / 2 % ad
valorem recht hief van schier alle goederen en de Engelsche waren
slechts met 5 % ad valorem belast werden. Door deze wet werd dus
de reeds bestaande preferentie vergroot, terwijl voor goederen, welke
tot dien tijd vrij waren, eveneens discriminatie plaats vond 1). Voort~
durend bleven stemmen opgaan, welke meerdere bevoorrechting aan
het moederland wilden verleenen. Zoo sprak de liberale partij zich in
1919 uit voor een algemeene reductie van 50 %.
Het voorbeeld, door Canada gegeven, en de ongemeen gunstige Preferentie in
resultaten, welke de nieuwe politiek daar opleverde 2), verlokten de
Zuid~A&ika,
belangrijkste bezittingen tot navolging.
Allereerst de Zuid~Afrikaansche koloniën. In Mei 1903 had een
conferentie plaats van de afgevaardigden van de Kaapkolonie, Natal,
Oranjerivier~kolonie , Transvaal. Zuid~ en Noord~West~Rhodesië 3),
Beetsjoeanaland, Basoetoland en Swaziland. welke als resultaat een
douane~unie van deze koloniën had. Lor d M i I ne r. die als admi~
nistrateur dezer laatste drie gebieden, als gouverneur van de Oranje~
rivier~kolonie en van Transvaal en als voorzitter der conferentie een
zeer predomineerende positie innam, was sterk geporteerd voor preferentie. Hij werd hierin ter zijde gestaan door Natal en Rhodesië. De
afgevaardigden van de responsible government bezittende Kaapkolonie,
welke meer dan de helft der Zuid-Afrikaansche blanke bevolking omvatte, verzetten zich daarentegen. De reden was, dat de Boeren, die.
anders dan in de zoo juist ingelijfde bezittingen, hier een niet onbelangrijke stem in het kapittel bezaten, weinig geneigd waren een vriendelijkheid aan Engeland, dat toch reeds verreweg de belangrijkste importeur was, te bewijzen; te minder, daar retaliatie van Duitschland,
een belangrijk wol~afnemer. gevreesd werd.
1) In 1919 werd de oorlogssurtaxe voor Engelsche goederen afgeschaft, terwijl
ze voor de meeste vreemde producten tot 1920 gehandhaafd bleef. Wederom dus
begunstiging.
2) Was de Engelsche invoer in de jaren 1889-'96 met niet minder dan 16 %
verminderd, in de daarop volgende 32 jaar is hij meer dan vervijfvoudigd, al daalde
het relatieve aandeel van Engeland sterk. Vgl.: .. The Canada gear baak 1929".
pag. 476 e.v.
3) Noord-Oos~Rhodesië ligt in het Congo-bekken en valt als zoodanig onder
het verdrag van Berlijn van 1885.
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M i I n e r wist door te zetten en de conferentie nam het besluit. dat
"A rebate of customs duties shall be granted on any goods and articles.
the growth. produce. or manufacture of the United Kingdom imported
therefrom into the Union for consumption therein . .. " 1 ). Engeland
verkreeg een preferentieel recht, dat 25 % reductie inhield. terwijl
moederlandsche producten geheel vrij zouden zijn. wanneer het normale
recht 21 / 2 % ad valorem zou bedragen. Geen preferentie bestond. wan~
neer een specifiek recht geheven werd.
Het trekt de aandacht, dat in tegenstelling met Canada. hier geen
der koloniën - de Kaap en Natal uitgezonderd - responsible govern~
ment bezat. De Engelsche regeering had hier dus overwegenden in~
vloed op de tarieven. Voor het eerst sedert het begin der vrijhandels~
periode geeft dus een Engelsche regeering aan moederlandsche
producten in de koloniën preferentieele behandeling.
In het jaar 1906 werd de preferentie vermeerderd, terwijl de begun~
stiging op een grooter aantal artikelen toegepast werd, zeer tegen den
zin van velen 2). Ook tijdens de douane~conferentie van 1908 bleek
het verzet tegen bevoorrechting. Mocht zoo, nadat door het tot stand
komen van de Unie van Zuid~Afrika in 1910 het parlement van Zuid~
Afrika de onbeperkte bevoegdheid tot tariefwijziging gekregen had.
verwacht worden. dat spoedig een einde aan het preferentieel systeem
zou worden gemaakt. toch is zulks niet geschied. Het feit. dat de prefe~
rentie eertijds opgedrongen werd, terwijl de Boerenoorlog nog versch
in het geheugen lag. is een aanvaardbare verklaring voor het aanvan~
kelijk verzet; de uitslijting dier herinnering, gepaard aan het besef. dat
bevoordeeling niet onvoordeelig is. rechtvaardigt de handhaving van
dit systeem. Al verminderde de tariefwet van 1925 de preferentie ten
aanzien van enkele punten als reactie tegen de houding door de Labour~
regeering in 1924 ingenomen. niettegenstaande de uitdrukkelijke wen~
1) "Official year book 'of the Union of South Alrica 800 of BarutolaOO, &~
chuanaland protectorate and Swaziland 1928/ 29", pag. 576.
t) Niet alleen van de OranJerivier~kolonie en van TransvaaI. waar in den
legislatieven il'aad. behalve de benoemde, officieele leden slechts één lid voor het
nieuwe tarief stemde. maar ook van de Kaapkolonie. waar de overeenkomst aange~
nomen werd door het parlement, .. though it regrets the inclusion in the said con~
vention of the principle of preferential duties". V gl. E d war d P u I sf 0 r d, op. cito
pag. 149.
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schen der rijksconferenties van het daaraan voorafgaande jaar 1), de
bevoorrechting bleef over het algemeen een reductie van 5 % ad
valorem schenken.
Ook Nieuw-Zeeland ging in 1903 tot het preferentieele systeem Preferentie in
over. De bevolking, schier uitsluitend uit Engelsche emigranten be- Nieuw,Zeeland.
staande, heeft steeds nauwe relaties met het moederland onderhouden
en de verwantschap sterk gevoeld. Niet slechts was men hier economische aansluiting gunstig gezind en vond onder leiding van S e d don
eh a m be rIa i n 's campagne krachtigen steun, ook in tijden van oorlog was men zich het tua res agitur bewust 2). Toen dan ook de Preferential and reciprocal trade act van 1903 een 38-tal artikelen begunstigde, was hiertegen weinig verzet. Enkele vrijhandelaars kwamen
weliswaar in oppositie, maar zulks was meer toe te schrijven aan het
feit, dat de preferentie niet verkregen werd door reducties voor de
Engelsche goederen maar door surtaxen - meestal van 20 of 50 %
- voor de buitenlandsche waren, welke handelwijze noodzakelijk werd
geacht, om de inheemsche industrie tegemoet te komen 3).
In 1907 werd het aantal producten, waarop surtaxen werden geheven, 194. Toen in 1915 door den oorlog revenuën gewenscht schenen,
werd het recht voor moederlandsche producten verhoogd, hoewel de
bevoorrechting nog aanmerkelijk bleef. Sommigen meenden hierin een
tegemoetkoming aan de Vereenigde Staten ten koste van het moederland te moeten zien; echter, indien dit streven ook al mocht hebben
Bestaan, zette het blijkbaar niet door, want twee jaren later worden de
surtaxen voor vreemde artikelen wederom verhoogd. De wet van 1921
breidde het aantal items, waar preferentie werd verleend, UIt tot 409
op ,e en totaal van 604, terwijl de surtaxen gemeenlijk 20 of 50 %
bleven. De tariefwetten van 1927 en 1930 gingen in denzelfden geest
voort 4); vandaar dat Engelands aandeel in den invoer aanmerkelijk is 5).
1) Vgl. "The South and East Atrica ye.a.r book and guide fot' 1930" , pag. 5.
2) Over deze loyale houding zie men Sir J am esA II e n : " N ew Z ealand", in
"The dominions and dependencies of the Empire", pag. 111-137.
3) Een reductie bestond slechts bij import van thee.
4) Vgl. "The N ew,Z ealand official y ear-book 1931".
S) In 1929 bedroeg het aandeel van Engeland ruim 46 %, bovendien kwam nog
22 % uit andere deelen van het Britsche rijk. V gl. United States department of
commerce: .. Commerce Yearbook 1930", dl. Il, pag. 422.
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Preferentie

Nadat in 1900 de Commonwealth of Australia was tot stand ge~

in

Australië. komen. kwam in 1901 de eerste tariefwet. waarin geenerlei preferentie

werd verleend. Ook de Greater Britain~beweging deed geen begun~
stiging resulteeren. De inheemsche industrieelen trachtten eigen nijver~
heid door protectionistische maatregelen te bevorderen en werden veel~
al gesteund door de arbeiders. die het "sociale luilekkerland" tegen
concurrentie wilden vrijwaren. Enkele exporteurs waren voorstanders
der preferentie. maar als voorwaarde stelden ze een voor hen voor~
deelige Engelsche reciprociteitspolitiek.
Daar de concurrentie van deze landen niet gevreesd behoefde te
worden. kwamen verdragen met Nieuw~Zeeland en de Zuid~Afrikaan~
sche tolunie tot stand. waarbij wederkeerig preferentie verleend werd.
Toen de begunstiging. aan deze gebieden gegeven. niet. gelijk gebrui~
kelijk was en Australië zelf steeds op de koloniale conferenties had
aanbevolen. ook aan Engeland verleend werd. was in het moederland
een niet geringe ontstemming merkbaar. Om deze te beëindigen. diende
D e a kin in 1906 een ontwerp in. dat ook Engeland begunstigde. Door
het aanvankelijk verzet van den gouverneur 1) kwam eerst in het vol~
gend jaar een wet tot stand. welke voor ongeveer de helft der items,
5 % ad valorem preferentie gaf aan moederlandsche producten. In de
meeste gevallen geschiedde de bevoorrechting ook hier niet door reduc~
ties. maar door surtaxen voor de buitenlandsche producten.
Al was Australië door deze unilaterale preferentie van de vroegere
reciprociteitspolitiek afgeweken, uit de besprekingen bleek, dat wel
degelijk een tegenprestatie van Engeland verwacht werd en men zelfs
geneigd was alsdan meerdere begunstiging te verleenen. Hoewel deze
wensch niet in vervulling ging, treffen we in 1911 nieuwe preferenties
aan.
Ook hier dwong de oorlog tot tariefwijzigingen 2), welke echter de
begunstiging niet onaanzienlijk vergrootten. Wederom werd de prefe~
rentie uitgebreid in 1920, toen de bevoorrechting voor 32 artikelen
20 % ad valorem. voor 136 15 % ad valorem en voor 367 10 % ad
1) Niet tegen preferentie op zich zelf. maar doordat deze alleen verleend zou
worden aan die 90ederen. welke op Britsche schepen vervoerd waren. hetgeen in
strijd kwam met verdragen tusschen Engeland en Rusland. Italië, Japan en Grie#
kenland.
2) Door een in 1917 bekrachtigde, reeds in 19H provisioneel in werking ge#
treden wet.
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valorem werd. terwijl een en ander hoofdzakelijk gevonden werd door
verhooging van de rechten op buitenlandsche goederen.
Het vermoeden. dat deze aanmerkelijke preferentie 1) verband houdt
met de wijziging der Engelsche handelspolitiek van 1919. waarover we
aanstonds nog een en ander hopen te zeggen. is zeker niet van elken
Igrond ontbloot; te minder. daar uit de woorden van den Australischen
minister van handel. dat Australië alleen op den weg der bevoorrech~
ting kan voortgaan. indien Engeland tot tegenprestaties geneigd is.
blijkt. dat het dominion nog steeds zijn do ut des politiek handhaaft.
Het kleinste. minst belangrijke en dunst bevolkte dominion. New~ Newfoundland.
foundland. wijkt in zijn handelspolitiek van de overige dominions af.
Wel is ook hier begunstiging niet geheel en al uitgesloten. immers visch
en vischproducten. door Engelschen gevangen en verwerkt. worden
vrij ingevoerd. terwijl daar in andere gevallen 35 % ad valorem van
wordt geheven; en boekt Engeland door de indirecte preferentie. welke
het geniet. daar bij de bepaling der waarde der moederlandsche produc~
ten de Engelsche marktprijs wordt aangenomen. terwijl bij die der
vreemde artikelen de transportkosten in het land van afkomst worden
medegerekend. een niet gering voordeel; dit alles neemt evenwel niet
weg. dat men beter doet dit land te rekenen tot die. welke een open
deur politiek volgen.
Deze gedragslijn vindt niet zoozeer verklaring in de geringere autonomie. welke het dominion geniet. als wel in het feit. dat de kusten
van deze bezitting een internationaal centrum van vischvangst vormen.
tengevolge waarvan tal van concessies en privileges. met name aan de
Vereenigde Staten en Frankrijk. zijn verleend. Bovendien acht men al dan niet terecht - de Vereenigde Staten het afzetgebied bij uitnemendheid voor zijn vischproducten en worden. in geval directe prefe~
rentie werd verleend. retaliaties verwacht. Tenslotte zal het feit. dat
verreweg het grootste deel der landsinkomsten - vele jaren zelfs onge~
veer 85 % - uit invoerrechten bestaat. zeker niet voor het verleenen
van begunstiging bevorderlijk zijn.
1) De gemiddelde preferentie voor Engelsche goederen. welke in 1908 reeds
5 % ad valorem bedroeg. steeg in 1921 tot 13.9 % ad valorem. Niet te verwonderen
is dus. dat het -a andeel van het moederland in 1928/29 bijna 40 % van den totalen
invoer uitmaakte. afgedacht van de ruim 13 % van de overige rijksdeelen. Vgl.
" Official y ear book ot the Commonwealth of Australia 193(1' .
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De aan domi~

Enkele koloniën zijn aan de dominions gesubordineerd.
De Cook eilanden ressorteeren. na eerst een Engelsch protectoraat
zijn geweest. sedert 1901 onder Nieuw~Zeeland. Het tarief van dit
dominion is ook hier toepasselijk verklaard en dientengevolge worden
dezelfde preferenties. welke daar aan Engeland verleend worden. ook
hier gegeven 1). Geen verandering kwam daarin. toen in 1915 con~
stitutioneele veranderingen grootere vrijheid aan de eilanden . gaven.
Britsch Nieuw~Guinea is sedert 1906 een onderhoorigheid van Aus~
tralië. Het heeft een speciaal tarief. dat. behoudens begunstiging van
Australischen wijn en tabak. geen discriminatie kent.
Een gelijke positie nemen de. een duizendkoppige bevolking bezit~
tende. Norfolk eilanden sedert 1914 in. Behoudens voor tabak uit Aus~
tralië. wordt ook hier geen begunstiging gevonden.

niODS gesubordi~
neerde koloniën. te

Conclusie.

We komen dus tot de conclusie. dat in aIIe dominions. behalve in
Newfoundland. waar indirecte begunstiging bestaat. aan Engeland
preferentie is verleend. De Engelsche regeering. welke in theorie be~
zwaar maakte tegen deze voorkeursbehandeling. heeft deze in latere
jaren. hoewel ze door haar veto~recht daartoe de macht bezat. niet
verhinderd. Zulks was aanvankelijk voor een niet gering gedeelte te
beschouwen als een gevolg van de sterke politieke en economische
positie. welke de zeIf~regeerende gebieden innemen.

India.

We komen thans tot India en de kroonkoloniën. die veel meer af~
hankelijk zijn. daar Engeland hier bijna overal naar willekeur de
tarieven kon bepalen. waarom het dan ook niet verwonderlijk is. dat.
gezien de heerschende meening in het moederland. in deze gebieden
de open deur politiek veelvuldiger aangetroffen wordt.
India kent geen preferentieel systeem. Slechts in enkele gevaIIen
wordt de invoer uit het moederland begunstigd. Zoo bedraagt b.v. het
recht voor Engelsche katoenen weefsels 6 % ad valorem minder dan
dat voor vreemde; ongetwijfeld een hoogst belangrijke tegemoetkoming
voor Lancashire. Engeland heeft hier in het algemeen weinig behoefte
aan bevoorrechting. al bezit het moederlandsche product niet meer die
predomineerende positie. welke praktisch welhaast een monopolie was.
van vóór den oorlog. In 1903 werd de wenschelijkheid van preferen~
tieele rechten voor India aan een onderzoek onderworpen en in 1920
1)
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Daarenboven is er nog een speciale preferentie voor Nieuw-Zeeland.

werd een commissie tot hetzelfde doel ingesteld. AI is deze laatste de
begunstiging niet zoo ongenegen als men in 1903 was, toch komt het
ons voor, dat invoering van een stelsel van voorkeurstarieven in India
binnen afzienbaren tijd niet te verwachten is. De drang naar protectie 1), niet zoozeer tegen vreemde concurrentie, want deze is gering 2),
maar in de eerste plaats tegen Engeland, dat nog steeds deze markt
beheerscht, een streven, dat met name uitkomt in de voortdurende verhooging der invoerrechten op textielproducten, terwijl de accijnzen op
de inheemsche katoenen manufacturen niet verzwaard worden , maar
zelfs in 1925 werden afgeschaft 3). en dat door de in 1919 verkregen
fiscale autonomie des te dreigender is geworden, en de nationalistische
beweging zijn factoren, welke in andere richting wijzen.
Wat de tarieven der kroonkoloniën betreft, deze vertoonen wellllg Kroonkoloniën.
overeenstemming, hetgeen eensdeels een gevolg is van het feit , dat Taridwetgeviog.
deze tientallen gebieden, over de geheele aarde verspreid, weinig gemeenschap in hun economische verhoudingen hebben, waardoor dus
steeds speciale tariefvoorzieningen vereischt worden , aan den anderen
kant is dit verschil te verklaren uit de verschillende staatsrechtelijke
structuur, welke we in deze landen aantreffen. De tariefwetgeving toch
valt weliswaar steeds onder het veto-recht van den gouverneur, die
speciale instructies heeft en door het colonial office wordt gecontroleerd, terwijl dit instituut weer verantwoording aan het parlement verschuldigd is 4), zoodat een uniforme regeling geenszins ondenkbaar
ware, maar in eerste instantie geschiedt ze nu eens door den gouverneur
alleen, dan wederom door dezen in samenwerking met den legislatieven raad, welke samengesteld is hetzij uit benoemde leden, stroomannen van den gouverneur, hetzij uit gekozen leden, of ook wel uit
deze beide groepen tezamen, waarbij dan nog te onderscheiden valt
tusschen die raden, waar de benoemde leden een .. official majority"
vormen, en dezulke, waar dit niet het geval is. Het is duidelijk, dat de
politiek van .. old England" volkomen veilig is, zoolang de gekozen
1) Men zie o.a. K. T. S h a h: "Trade, tariff$ (; tran$port in India", vooral
pag. 303-311.
2) Evenwel wordt de Japansche mededinging, vooral wat betreft goedkoopere
katoenen goederen, sedert den oorlog sterk gevoeld.
3) Over deze geleidelijke ontwikkeling J. A. Sas b u r g in "De Nederlandsche
Mercuur" van 14 Januari 1926.
4) V gl. Sir eh a r les B ru ce: "The broad.stone ot empire", dl. I, pag. XIX.
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leden niet in de meerderheid zijn. maar dat. wanneer dit wel het geval
is. van de door Engeland gewilde politiek wel niet behoeft te worden
afgeweken. maar zulks nu en dan toch wenschelijk kan zijn en inder~
daad ook geschiedt.
We kunnen de kroonkoloniën als volgt verdeelen:
open deurI. Koloniën. welke een open deur politiek volgen en weer onder te
poUtlek.
d l '"
A. Krachtens ver- ver ee en zIJn 10:
dragen.
A. Koloniën. waar deze politiek een gevolg is van een verdrag.
Naar den aard dezer verdragen zijn te onderscheiden:
1. Algemeene handelsverdragen. die tot een open deur politiek
nopen.
Als zoodanig zijn te beschouwen de verdragen in 1862 met België
en in 1865 met den Zollverein gesloten. waarbij producten uit deze
landen gelijke behandeling als den Engelschen werd gewaarborgd.
Niet zijn hieronder te rekenen de verdragen. welke de meestbegunstigingsclausule bevatten. immers deze waarborgen in de koloniën
alleen een behandeling gelijk andere vreemde naties genieten. niet een
gelijk Engeland geniet. Zoolang bovengenoemde twee verdragen in
stand bleven. werden dus wel alle landen. welke met Engeland een
meestbegunstigingsverdrag gesloten hadden. in deze koloniën gelijk het
moederland behandeld. echter niet op grond van hun eigen meestbe~
gunstigingsverdrag maar tengevolge van dit verdrag èn de verdragen
van 1862 en 1865. Gelijk we reeds zagen. werden deze twee verdragen
in 1897 opgezegd.
2. Bizondere verdragen. gesloten met het speciale doel een open
deur politiek te verzekeren.
Deze verdragen zijn te splitsen in:
a. Multilaterale verdragen.
Zoo de verdragen van Berlijn in 1885. van Brussel in 1890 en van
Saint-Germain in 1919. waarbij een open deur politiek in het Congo~
bekken werd overeengekomen en die Engeland binden in Oeganda.
Kenya. Zanzibar. Nyassaland en Noord-Oost-Rhodesië 1).
b. Bilaterale verdragen 2).
Regelingen met Duitschland in 1886 en 1899 getroffen. stelden de
eilanden. gelegen in den grooten Oceaan tusschen 130 0 Ooster- en
Koloniën met een

1) Hoewel dit gebied met Noord-West-Rhodesië. dat preferentie kent. een administratieve eenheid vormt.
2) Hiervan profiteeren krachtens de meestbegunstigingsclausules ook andere
.taten.
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165° Westerlengte en 15° Noorder- en 30° Zuiderbreedte open. De
voornaamste ~ilanden. waarvoor de regelingen golden. zijn de Gilbert
en Ellice eilanden 1). de Salomons eilanden en Tonga.
Een met Frankrijk in 1898 gesloten verdrag dwong tot een open
deur politiek aan de Goudkust en in Nigerië. Beter dan door een desbetreffend verdrag met China. werd door het in 1899 met de Vereenigde Staten getroffen accoord een gelijke politiek in China en met
name in Weihaiwei verzekerd. Gelijk we in ons vorige hoofdstuk
zagen. zijn door het verdrag van Londen in 1906 de Nieuwe-Hebriden
een Fransch-Engelsch condominium. waardoor differentieele rechten
verhinderd werden. De verdragen. door Egypte gesloten. voordat
Engeland in 1914 het protectoraat aanvaardde. en welke door dit land
zijn erkend. nopen eveneens tot gelijke behandeling.
B. Koloniën. waar deze politiek eigener beweging gevolgd wordt. B. VrijwilJig.
Al worden soms enkele preferentieele invoerrechten geheven. al
vinden we dikwerf discrimineerende exportrechten en al wordt Engeland in enkele gevallen door een serie verdragen. wel niet tot een open
deur politiek. maar dan toch tot een matiging der preferentie verplicht.
dit neemt niet weg. dat we meenen de volgende bezittingen onder deze
groep te moeten rangschikken:
Aden. Gibraltar. de Straits Settiements en Hongkong. kleine gebieden. welke vrijhavens zijn;
de Maleische staten 2), Serawak, St. Helena en de Falkland eilanden 3). waar weinig rechten worden geheven;
Gambia. Sierra Leone 4). Soedan 5). Somaliland. de Bahrein eilanden. Mauritius. Britsch Noord-Borneo. Broenei. de Seychellen 6).
Ceylon en Malta 7). waar meerdere en hoogere rechten bestaan.
Een speciale classificatie begunstigt hier indirect wijn uit enkele dominions.
2) Wel prefentieele exportrechten.
3) Preferentieele invoerrechten op wijn in flesschen.
4) De West-Afrikaansche koloniën verleenen preferentieeIe uitvoerrechten.
waarvan vooral dat op tinerts. dat binnen het rijk verwerkt wordt, belangrijk is.
Voorts geven ze elkaar preferentie.
5) Deze kolonie geeft preferentie aan vreemde staten.
6) Waar de invoer van Engelsche honden echter b~unstigd wordt.
7) Deze kolonie kreeg in 1920 een preferentieel tariefsysteem. De verkozen leden van den legislatieven raad verzetten zich krachtig en spoedig werd dit stelsel.
dat voor een zoo klein. op transito-handel aangewezen, eiland zeer ongewenscht is.
weer prijsgegeven.
1)
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Preferentie ver- 11. Koloniën. welke een preferentieel systeem bezitten en te onderleeoende kolooiëD scheiden zijn in:
welke deel uit- A. Koloniën. waar dit stelsel een gevolg is van het feit. dat ze deel
maken van een
tolunie.
uitmaken van een preferentie verleenende tolunie.

De bevoorrechting is hier niet zoo kenmerkend als bij de koloniën der
volgende categorie; immers. het is zeer wel denkbaar en in enkele dezer
bezittingen inderdaad het geval. dat het koloniaal bestuur. gezien de
moederlandsche mentaliteit. eigenlijk geen preferentie wenscht te
geven. doch dit toch doet. ten einde niet het odium op zich te laden. de
tolunie verbroken te hebben. hetgeen bovendien uit het oogpunt van
welbegrepen eigenbelang niet raadzaam zou zijn. daar deze gebieden
economisch zeer sterk op de andere leden der unie zijn aangewezen.
In verband met de preferentie. door de Unie van Zuid-Afrika verleend. werd hierboven gewezen op de reeds vóór de totstandkoming
dezer unie bestaande tolunie. welke naast een tweetal responsible
government bezittende gebieden uit kroonkoloniën bestond. We zagen
toen. dat. daar de tolunie in 1903 preferentie aan Engeland verleende.
deze kroonkoloniën de eerste waren. welke het moederland begunstigden. Nadat door de vereeniging van de Kaapkolonie. Natal. de Oranjerivier-kolonie en Transvaal tot een dominion de Unie van Zuid-Afrika
gesticht was. bleef niettemin de douane-unie bestaan. waarvan naast
het dominion de kroonkoloniën Beetsjoeanaland. Basoetoland. Swaziland. Zuid- en Noord-West-Rhodesië lid waren. Het bij de behandeling van de Unie van Zuid-Afrika besproken tarief is dat der tolunie
en de Engelsche autoriteiten bleven de daarin vervatte begunstigingen.
ook in de kroonkoloniën verleend. sanctioneeren.
Door een bepaling in de "orders in council" van 1898. welke het
bestuur van Zuid- en Noord-West-Rhodesië regelden. en welke onder
invloed van C e c i I Rh 0 des daarin kwam 1). kunnen de rechten.
welke in deze beide landen op moederlandsche goederen gelegd worden. nooit hoog er zijn dan die. welke toen ten tijde in de ZuidAfrikaansche koloniën op de betreffende artikelen gelegd werden.
Toen in 1906 en later de tolunie rechten hief op Engelsche goederen.
die hooger waren. waren dan ook uitzonderingen voor de beide landen
- die dus nog meer begunstiging verleenden - noodzakelijk.
Al maakt Rhodesië thans geen deel meer uit van de tolunie. de
begunstiging is gebleven.
1)
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Deze bepaling is bekend als clausule 47.

B. Preferentie verIeenende koloniën. die economisch zelfstandig zijn. Andere koloniën
· UI'ts I't
. A men'kaansc h e k0 I0- met tarieven.
preferentieele
D eze groote groep b estaat sc h Ier
UI en d UIt
niën. waaronder de West-Indische eilanden weer de belangrijksteDe West-Indische
plaats innemen.
koloniën en
De West-Indische bezittingen traden met Canada herhaaldelijk in
Canada.
Prderentie breidt
onderhandeling over tariefconcessies. In 1883 kwam men tot een. op zich snel uit.
reciproque preferentie berustende regeling. Door gebruik te maken van
het veto-recht wist Engeland de in werking treding te voorkomen.
De eilanden wendden zich nu tot de Vereenigde Staten. waarmede
in 1892 een begunstiging schenkende regeling - de concessies waren
evenwel ook op Engelsche goederen toepasselijk - tot stand kwam.
Met leede oogen werd dit in Canada aanschouwd en daar bilaterale
preferentie voorloopig uitgesloten scheen. werd in 1898 besloten de
West-Indische koloniën de aan Engeland verleende begunstiging deelachtig te maken. een eenzijdige bevoorrechting. die in de volgende
jaren geleidelijk werd uitgebreid 1).
Toen het preferentieele systeem zich allengs in het Britsche rijk verbreidde. trachtte Canada wederom tot een wederkeerig stelsel te
komen. De tusschen het dominion en de verschillende West-Indische
koloniën in 1908 te Barbados gehouden conferentie nam enkele resoluties aan. waarin de wenschelijkheid van wederkeerige preferentie
werd uitgesproken. Nog in hetzelfde jaar benoemde de Engelsche
regeering - typeerend voor de veranderde mentaliteit - een commissie. welke een basis voor een op wederzijdsche belangen lettende
regeling had te ontwerpen. Karakteristiek is. dat de instructie der commissie vermeldde. dat. hoe de regeling ook zou mogen geschieden. in
elk geval concessies door de West-Indische koloniën aan Canada verleend. ook aan het moederland dienden ten deel te vallen. De commissie stelde een speciaal tarief voor Canada en Engeland. dat een
minimum-reductie van 1/5 van het algemeen tarief zou verleenen. voor.
Nadat in 1912 te Ottawa nog een conferentie der betreffende koloniën gehouden was, kwam in hetzelfde jaar een overeenkomst tot
stand. waarbij voor 47 items een preferentieel tarief. hetwelk ten minste
20 % reductie zou geven. werd ingesteld voor Antigua. Dominica.
St. Christoffel-Nevis. Montserrat. St. Vincent. Ste. Lucia. Barbados.
1)

Door de tariefherzieningen van 1900. 1904 en 1907.
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Trinidad en Britsch Guiana. terwijl Grenada het volgend jaar eveneens
het preferentieele systeem aanvaardde.
Sommige koloniën gingen in de volgende jaren in het verleenen van
begunstiging verder dan ze door de conventie verplicht waren. en wel
door àf de reductie meer dan 20 % te maken. öf ook artikelen. niet in
de overeenkomst genoemd. te bevoorrechten. àf goederen. welke het
algemeen tarief belastte. geheel vrij te laten 1).
Op de in 1920 te Ottawa gehouden conferentie kwam een her~
nieuwde overeenkomst tot stand. Krachtens deze wordt aan Engeland
verleend een minimum~preferentie van 50 % door Barbados. Trinidad
en Britsch Guiana. voorts een van 33 1 / 3 % door Antigua. Dominica.
St. ChristoHel~Nevis. Montserrat. St. Vincent. Ste. Lucia en Grenada.
terwijl een gelijke begunstiging thans ook verleend wordt door Britsch
Honduras en de Virgin eilanden. Eveneens geven voor het eerst
Jamaica en de Turks en Caicos eilanden een minimum~reductie van
25 % en de Bahama eilanden een van 10 %.
Van veel belang is. dat de bevoorrechting niet slechts voor een
limitatief aantal goederen geldend is. maar alle artikelen - een enkel
uitgezonderd omvat. Ook mag niet vergeten worden. dat deze
reducties slechts minima zijn; vele koloniën verleen en dan ook meerdere
begunstiging. gelijk b.v. de Bahama eilanden. die 25 % korting
geven 2). Tenslotte wordt de preferentie nog geaccentueerd. doordat
de algemeene tarieven verhoogd zijn. zoodat ze thans ongeveer 15 à
20 % ad valorem bedragen.
.
In 1925 kwam wederom een voorkeur verleenende overeenkomst
tusschen de West~Indische koloniën en Canada tot stand. Behalve de
reeds genoemde bezittingen trad thans ook Bermuda toe.
In 1920 kreeg Cyprus een differentieel tarief. waardoor niet slechts
Engeland. maar het geheele Britsche rijk begunstigd werd. Een aantal
belangrijke artikelen geniet een reductie van 1/3' terwijl voor de
overige goederen het preferentieele tarief 5/6 van het algemeene tarief
bedraagt.
1) Een der{Jelijke uitbreiding der begunstiging treffen we o.a. aan in Barbados.
Trinidad en Britsoo Guiana.
2) Al bestaat er een uniforme minimum-reductie. de korting. welke in werkelijkheid verleend wordt. is vaak verschillend. Jamaica geeft b.v. bij een minimumreductie van 1/4 Engelsche katoenen goederen 40 %. en zoo de katoen uit het rijk
afkomstig is zelfs 50 %. korting; Trinidad. Grenada en St. Lucia hebben o.a. een
..Empire free list".
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Zeer groote bevoorrechting geniet Engeland sedert 1922 in de Fidzji
eilanden. Niet alleen wordt een aantal goederen vrij toegelaten. maar
op vele goederen bedraagt de reductie bijna 50 % 1).
Uit het voorgaande is ons gebleken. dat de politiek der Engelsche Resumptie.
regeering zich sedert de omhelzing der vrijhandelsbeginselen als volgt
heeft ontwikkeld.
In de eerste decenniën wordt unaniem aangenomen. dat het laissez
faire elke begunstiging dient uit te sluiten. Deze absolutistische opvat~
ting deed steeds grijpen naar het veto~recht. overal waar inbreuk
dreigde te worden gemaakt. en zelfs bond men zich door de verdragen
met België en den Zollverein.
Allengs echter blijkt Engeland sporadisch bereid eenige kleine voor~
deelen te incasseeren (verkapte begunstigingen van Canada. de con~
cessies der W est~ Indische koloniën in 1892).
Sedert 1897 vermindert de tegenwerking. Genoemde verdragen wor~
den opgezegd en ten opzichte van de responsible government bezit~
tende groote en ontwikkelde bezittingen wordt het veto~recht niet
langer aangewend. In 1903 wordt het zelfs niet meer gebruikt tegenover enkele kroonkoloniën (de Zuid-Afrikaansche).
Was Engelands houding tot dien zuiver passief en greep het slechts
negatief in. sedert 1908 maakte het zich in het oog van den doctrinairen
vrijhandelaar niet meer uitsluitend aan omissies schuldig. doch werd
actief aan de verleening van preferenties medegewerkt (benoeming
van de commissie voor de West-Indische eilanden en de eisch. dat
preferentie ook aan het moederland zou worden verleend).

Het initiatief was tot nog toe uitgegaan van de koloniën. In de oor~ Tijdens en lUI
logsjaren. toen het vrijhandelsstelsel al meer verlaten werd en zelfs in den oorlog wÎDl
Manchester. het Mekka der vrijhandelaren. de kamer van koophandel de preferentie iJ:
. h
ol
doIt systeem Ultspra k . wer dook
ZIC
10 een reso utle tegen
riJ spre feren t Ie Engeland
veld. snel
niet meer uitsluitend verdedigd van de banken der oppositie. maar
vond zij zelfs aanhangers in Downingstreet 2).
O

0

0

1) De moederlandsche invoer betaalt gemeenlijk 15 %. de vreemde 271/2 % ad
valorem.
2) Aan deze verandering zal ook het doordringend besef. hoezeer preferentie
voordeelig is. niet vreemd zijn geweest. Reeds in 1911 publiceerde een tariefcommis~
sie in een memorandum het volgende: uIt wiJl be found on .examination of these
tables that in nearly all the ,g roups the export trade from the United Kingdom to the
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Toen in 1917 de in het voorafgaande jaar ingestelde commissie voor
de na-oorlogsche handelspolitiek zich voor begunstiging verklaarde.
aarzelde ook het tweede coalitiekabinet niet langer. maar leverde bij
monde van L I 0 y d G e 0 r g e een pleidooi voor begunstigingstarieven. De in hetzelfde jaar gehouden rijks-oorlogsconferentie sprak
zich in een resolutie uit: "The principle that each part of the
Empire. having due regard to the inter ests of our Allies. shall give
specially favourable treatment and facilities to the produce and manufactures of other parts of the Empire" 1). Genoemde commissie zeide
in haar in 1918 ingediend eindrapport: "Preferential treatment should
be accorded to the British Oversea Dominions and Possessions in
respect to any Customs Duties now. or hereafter to beo imposed in the
United Kingdom. and consideration should be given to the expediency
of other forms of Imperial Preference" 2). Bon a r La w. de minister
van financiën. verklaarde in het Lagerhuis. dat de regeering besloten
had. na den oorlog een politiek van rijkspreferentie te volgen.
Engeland ver-

Rijkspreferentie maakte deel uit van het coalitie-program. waarmede
de verkiezingen in December 1918 tegemoet werden gegaan. Nadat
Een rijksvoor- de meerderheid des volks vertrouwen in dit program had uitgesproken.
keurssysteem
.
..
...
.
jk diende A u s ten C ham b er I a I n In 1919 zIJn Fmance act m. welke
waarsc hiJ:"
. .ll. . .
aan andere deelen des rijks bij invoer een reductie van gewoonlijk 1/3
of lis van de bestaande tarieven gaf 3).
Niettegenstaande het verzet. met name van labour-zijde. werden de
voorstellen met groote meerderheid aangenomen.
Daar C ham b e r I a i n deze preferentie als een "small beginning"
aanduidde. is het begrijpelijk. dat de regeering op de economische
rijksconferentie van 1923 meerdere begunstiging beloofde. De con fe-

leent preferentie.

self-governing Dominions was declining or stagnant in the decade from 1885 to
1895. Subsequently. and in the period when preference came to be adopted into the
fiscal systems of all the Dominions. a reversal of this movement is shown. Increases
are general. and ,in many cases these increases are much larger than to any other
markets". Aangehaald uit " Course of Empire trade under preference", pag. 34. door
E d war d P u I s f 0 r d: "Commerce and the Empire 1914 and aEter", pag. 183.
1) T. E. G. Gregory. op. cit., pag. 271.
2) W i lli a m Sm i t h C u I b e r tso n. op. cit., pag. 181.
3) De voornaamste goederen. welke onder het begunstigingstarief vielen. waren:
de artikelen. genoemd in de van 1915 dateerende wet. welke de Mac Kenna-rechten
instelde. voorts thee. cacao. gedroogde en ingelegde vruchten. suiker. glucose. melasse. benzine. tabak. mousseerende wijn en wijn in flesschen.
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rentie nam dan ook de volgende resolutie aan: ..This Imperial Conference. holding that. especially in present circumstances. all possible
means should be taken to develop the resources of the Empire and
the trade between the Empire countries. desires to reaffirm' the Resolution on the subject of Imperial Preference. passed by the Imperial
War-Conference of 1917".
Nog in 1923 besloot Engeland jaarlijks 1: 1 millioen den empire
marketing board. tot bevordering van den afzet ,der empire-producten.
beschikbaar te stellen. Een permanente rijkscommissie dient hierbij van
advies en tracht tevens middelen te vinden. welke kunnen leiden tot
vervanging van vreemde levensmiddelen door die uit het rijk afkomstig 1).
De eerste labour-regeering was preferentie evenwel zeer ongunstig
gezind en hief enkele voorkeurstarieven op.
Toen de conservatieven in November 1924. zeer versterkt. aan het
bewind terugkeerden. scheen. gezien de woorden van B a I d win:
..The policy of encouraging mutual trade in the Empire by measures
of Imperial preference .... is one to which we adhere. and which we
shall steadily keep to the front" 2). nieuwe begunstiging aanstaande.
Inderdaad werd deze verwachting niet beschaamd. De Finance act
van 1925 gaf een aantal artikelen grooter preferentie. Tevens werden
de in 1921 ingetrokken M a c Ken n a-rechten hersteld en herleefde
de begunstiging. welke tevoren bestaan had ten opzichte van de aan
deze rechten onderworpen artikelen. Ook voor hop. zijde. kant- en
borduurwerk werden voorkeurstarieven ingesteld. De Safeguarding of
Industries act van 1925 gaf preferentie aan uit andere rijksdeelen afkomstig messenmakerswerk. handschoenen en gloeikousjes. De Finance
act van 1926 verleende preferentie aan pakpapier. Het volgend jaar
werden ook uit het rijk afkomstig transparant aardewerk en ongeraffineerde suiker bevoorrecht.
De wederom opgetreden labour-regeering verzette zich. met name op
de rijksconferentie van 1930. tegen de door de dominions nog steeds
verlangde rijksvoorkeur.
Het .. frappez toujours" der rijksconferenties. het optreden der .. Im1) Z ie o.a. Dr. A. van De t h: .De Empire Marketing Board" in "De Ned.
Mercuur", 12 November 1931.
2) William Smith Culbertson. op. eit., pag. 185.
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perial crusaders", de escapades van de krantenlords Be a ver b r ook
en Rot her mer e, de houding der conservatieven, de in geheel Enge~
land. onder leuzen als "British first". "Buy British", "Keep your money
in your empire" en zelfs .. Good or bad. my country" gehouden. in~
drukwekkende campagnes. allereerst voor de nationale artikelen, maar
daarnaast toch ook voor empire~producten. zijn een zeer krachtige
stimulans tot begunstiging.
Tot nog toe heeft de tegenwoordige regeering zich van het verleenen
van nieuwe preferenties onthouden, aangezien het tariefsysteem geen
inzet der verkiezingen geweest is. De groote meerderheid van kabinet
en volksvertegenwoordiging is echter sterk voor begunstiging gepor~
teerd. Reeds is het niet onwaarschijnlijk, dat wanneer weldra een
nieuwe tariefwet wordt aangenomen. op ruimere schaal preferentie zal
worden verleend. Binnenkort zal te Ottawa wederom een rijksconfe~
rentie gehouden worden. Wanneer de houding der rijksdeelen blijft
zooals deze thans is - en niets wijst op een verandering - kan het
wel haast niet anders. of men moet tot overeenstemming ten opzichte
van een rijkspreferentieel systeem komen. Dan zal het plan van
C ham be rIa i n. eenigszins gewijzigd en op grootscher schaal dan
hij zich ooit heeft voorgesteld. verwezenlijkt worden.
Chi va piano. va sano e lontano!
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HOOFDSTUK V.
DE KOLONIALE HANDELSPOLITIEK VAN NEDERLAND.
De directe handel tusschen Nederland en de koloniale gebieden kan Vroegste koloni~
geacht worden een aanvang te nemen in 1597. toen Hou t man terug~ ale handel. Stre~
kwam van zijn tocht naar Oost~Indië. Al had deze reis uit financieel ven naar eenheid.
. . voor d
l ever d . ze d ee d niettemm
. h ooge ver~ O.~I. Compagnie.
oogpunt weinig
ee I
opge
wachtingen koesteren van een nauw commercieel contact met de
tropische streken. waarvan men tot dien het bestaan slechts door de
verhalen van Portugeezen en Spanjaarden vernomen had. Op het einde
der 16e eeuw worden al dadelijk onderscheiden compagnieën in de
steden der Vereenigde Provinciën opgericht. De gewestelijke en stede~
lijke regeeringen steunden den ondernemenden koopman op allerhande
wijze. steeds meer burgers staken hun kapitaal in een compagnie en
het resultaat was spoedig zóó overweldigend. dat B u % a n val. de
Fransche gezant. reeds in 1599 zijn regeering meldde: "Vous verrez
en brd que les richesses d'Orient prendront Ie cours de Hollande lais~
sant celuy de Portugal. qui les a possédées et gardé la def d'icelles,
il y a plus de six~vingt ans. Voilà comment ces flegmatiques et patiens
Hollandais. quand on leur ferme un trou. comme on leur a fait celuy
des Espagnes. en trouvent toujours quelqu'autre pour s'y fourrer et
s'échapper" 1).
Aangezien maar al te dikwijls strijd met de inlanders en niet minder
met de buitenlandsche concurrenten gevoerd diende te worden. was
onderlinge hulp en samenwerking der compagnieën zeer gewenscht.
1) Mr. O. van Ree s: ,.Geschiedenis der staathuishoudkunde in Nederlanä',

dl. 11, pag. 8.
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Zulks werd dan ook door de regeeringen sterk aanbevolen. doch de
winzucht belette meestentijds elkander de helpende hand te bieden. Te
weinig werd. door de kortzichtigheid. uitsluitend oog te hebben voor
het directe individueeIe belang. op het gezamenlijke resultaat acht geslagen en dientengevolge ging dit weinig vooruit. Een in 1601 tot de
Staten-Generaal gerichte memorie verzuchtte zelfs: ..... alles gaet
(Godt betert) den kreefften ganck. ende went tegen den Heere. de
liefde is vercaut. eendracht verflauwt. waardoor grootelyck te beduchten staet. dat deselve vaert eerlange geheel infructueux ende bedorven
sal worden. tensy dat daerinne promptelyck voorzien wordt" 1).
Toen de samensmelting van verschillende in één stad gevestigde compagnieën - gelijk in Amsterdam en Middelburg geschiedde - geen
verbetering had gebracht. zag men in. dat samengaan in één alle omvattende vereeniging noodzakelijk was. en kwam. niet het minst door
de bemoeienissen van Joh a n van 0 I den bar n e vel t. in 1601
de Generale Geoctroyeerde Oost-Indische Compagnie tot stand. aan
welke de alleen-handel op alle plaatsen ten Oosten van de Kaap tot
aan de straat Magelhaen gedurende een periode van 21 jaren werd
toegestaan. Plakkaten werden uitgevaardigd. waarbij aan een ieder
verboden werd. anders dan voor de compagnie op Indië te varen.
Toch mag hier niet uit afgeleid worden. dat in ons land een geestesgesteldheid heerschte. die doodend was voor particulier initiatief. dat
zich buiten den kring der compagnie mocht openbaren. Integend.eel. in
vergelijking met andere landen verheugde men zich nog in betrekkelijk
vrij liberale verhoudingen. hetgeen o.a. blijkt uit een plakkaat van 1614.
waarbij den genen. die .. eenige nieuwe passagiën. havenen. landen of
plaatsen" zouden ontdekken. een vierjarig handelsmonopolie op de
ontdekte streken werd beloofd 2).
Hielden de onderlinge wrijvingen tusschen de Nederlanders door
het landgenooten uitsluitende monopolie der compagnie geheel op.
ten. Verdragen groote moeilijkheden bleven bestaan. doordat de verwikkelingen met
meht deCo
de buitenlandsche concurrenten voortduurden. Had men te doen met
mp,
Engel sc e
Portugeezen of Spanjaarden. dan kon een openlijke strijd worden geDe buitenlandsche concurren-

1) Jhr. J. K. J. de Jon ge : ..De opkomst van het Nederlandsch gezag in OostIndië", dJ. I, pag. 259.
2) P. J. Blo k: ..Geschiedenis van het Nederlandsche volk", dl. 112, pag. 374.

78

voerd; lastiger was het evenwel den Engelschman te verdringen. De
pogingen in 1610 en 1615 aangewend. ten einde met de Engelsche
compagnie tot overeenstemming te geraken. leverden weinig resultaat
op. Hoewel het moederland de wenschelijkheid van de bestendiging
der vriendschappelijke betrekkingen met Engeland zeer wel inzag en
dus zooveel mogelijk het al te heftige optreden der landgenooten in
de Oost zocht te beperken en te verzachten. aarzelden de Staten~
Generaal. ziende de belangen van de participanten der compagnie.
toch niet in 1617 een instructie aan den Gouverneur~Generaal goed te
keuren. waarin onder meer gezegd werd: .. Alzoo verscheiden natiën
met geweld. het zy met Onze vrienden en bondgenooten of met Onze
vyanden. in praejudicie van Onze gemaakte contracten. Onzen handel
zoeken te invaderen. zoo zullen de Gouverneur~Generaal. mitsgaders
ook bij deszelfs absentie Onze Vice-Gouverneurs. Directeurs. Kapiteins. Kooplieden en andere Officieren. na gedaan vriendelijk verzoek
en insinuatie van te vertrekken en van zoodanig voornemen te desisteren. alle vreemde natie. geen uitgezonderd. en derzelver schepen en
goederen met geweld afweren en verdrijven. de noten. nagelen en
foelie. die ze in hunne schepen geladen mogten hebben. daaruit halen
en bij al dien zijlieden zich daartegen met gewapende hand stellen. en
de zaken tot het gevecht mogten komen. zullen zij lieden. in cas van
verovering van eenige schepen. van alles pertinenten staat en inventaris maken ... " 1).
17 Juli 1619 werd in een verdrag met de Engelsche compagnie over~
eengekomen: .. De handel en traffiek zal vrij en open wesen in OostIndien. zoo voor de compagnie van Engeland als voor die der Vereenigde Provintiën" 2). Dat de verhouding toch weinig verbeterde. is
begrijpelijk. wanneer men bedenkt. hoe weinig men in Indië met de
overeenkomst was ingenomen. eoe n oordeelde, dat de compagnie
zich door het verdrag .. tserpent in den boesem geseth" had 3), en
C arp ent ier verklaarde ten aanzien van de "arrogante compe~
titeuren": "Wij zijn hier met hen als met eene moeijelijcke vrouwe
opgescheept" 4).
1) Van Ree s, op. cit.. dl. 1I, pag. 52.

2) Art. 3.

a) D e Jon g e, op. cit.• dl. I, pag. 204.
i) De Jon g e, op. cit., dJ. V, pag. XLI.
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Een nieuw tractaat kwam in 1623 tot stand. De verwikkelingen ver~
minderden allengs, doordat Engeland zich meer ging concentreeren
op den handel op Voor~Indië en zeer geleidelijk uit den Archipel ge~
drongen werd; ondertusschen bleven ze toch van dien aard, dat hun
waarde als verklarende factoren voor de verschillende Engelsche oor~
logen niet onderschat mag worden.
De Comp. en de Wat nu het monopolie der compagnie betreft, uit het bovenstaande
Indische iDvott. is reeds gebleken, dat dit slechts een monopolie in Nederland was,

maar dat er van alleen-handel in Indië geen sprake kon zijn. Laten we
thans zien, in hoeverre de invoerhandel in handen der compagnie was.
De compagnie stelde zich ten doel de Europeesche markt der kolo~
niale producten te beheerschen; vandaar, dat ze moest trachten den
Indischen export zooveel mogelijk in handen te krijgen. Als specula~
tieve maatschappij exploiteerde zij uitsluitend die welvaartsbronnen,
welke zekere en onmiddellijke baten opleverden. Vandaar, dat ze den
inlander dwong zich te specialiseeren op de productie van een bepaald
aantal handelsartikelen en ten eenenmale naliet den geheelen tropi~
schen landbouw en de inheemsche nijverheid tot ontwikkeling te
brengen. Zoodoende werd de inheemsche welvaart belemmerd, waar~
door Indië een zeer beperkt afzetgebied voor de Hollandsche producten
vormde 1). Naar Indië werden dan ook slechts weinig moederlandsche
artikelen vervoerd, meestal gouden en zilveren, later vooral koperen
munten en sieraden, waarmede de ruilhandel gedreven werd, hetgeen
doet zien. dat niet zoozeer de verkoop dan wel de inkoop van belang
werd geacht en dat geen pogingen werden aangewend, om Indië tot
een afzetgebied der Hollandsche nijverheid te maRen. Men stond dus
vrij onverschillig tegenover den invoerhandel als zoodanig en waarschijnijk zou men geen enkel bezwaar hebben gehad. dezen met niet
tot de compagnie behoorende landgenooten of zelfs met andere WestEuropeesclle volken te deelen, wanneer men verzekerd zou geweest
zijn. dat dezen zich tot den invoer zouden beperkt hebben. Men was
evenwel overtuigd. dat niet de invoer den koopman lokte. maar de
export; men vreesde zich de voordeel en eener beheersching van de
Europeesche markt der tropische artikelen te zien ontglippen. Want
1) Zie Dr. E mil e Ver v ier s: "De Nederlandsche handelspolitiek tot aan de
toepassing der vrijhandelsbeginselen", p. 255.
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waarmede zou de inlander den invoer betalen anders dan met zijn
producten? Hierdoor wordt het exclusivisme verklaard; immers aan de
autochthone bevolking. aan Chineezen en Mooren. ten aanzien van wie
geen bedreiging op de westersche markt behoefde te worden geducht.
stond men den invoer toe.
Toch was Holland niet het eenige Europeesche land. dat impor~
teerde. want de verbodsbepalingen der compagnie golden slechts in
die streken. waar zij jurisdictie bezat. Naast haar bezittingen lagen
die van andere mogendheden. waar haar bepalingen geen geldings~
kracht hadden. en bovendien diende op eigen terrein de Engelschman
geduld te worden. In den Archipel als geheel bestond dus niets. dat
op een invoermonopolie geleek; in de aan de compagnie onderworpen
gebieden heerschte een stelsel. dat praktisch alle andere Europeesche
staten. behalve Engeland. uitsloot.
De compagnie was op haar terrein door dit systeem voldoende be~ Het eerste tol,
tarief.
schermd. zoodat geen differentieele rechten noodig waren. toen C 0 e n
1 October 1620 door het " Placcaet van de tollen ingestelt op d 'in~
comende ende uytgaende goederen" het eerste Indische toltarief in
het leven riep. Dit tarief werd ingesteld. "Aengesien wij na er de con~
questen vant Coninckryck van Jaccatra. tot bescherminge van onse
onderdanen en ten besten van de gemeene saecke genootsaeckt syn
geweest tot groote ende onuitspreeckelycke excessive costen van de
Vereenichde Nederlantsche Compagnie. die geschapen syn soo lanx
soo meer te vermeerderen ... " 1 ) . en bestond uit een 5 % ad valorem
heffing van alle goederen. arak uitgezonderd. De noodzakelijkheid van
een billijke belasting was de eenige oorzaak; de gedachte. in een ander
plakkaat aldus uitgedrukt: " . .. onder alle Lands middelen zijn wel
de verdraaglijkste en minst kwetsende die op de goederen inkomende
en uitgaande zijn gesteld" 2). lag ook aan deze heffing ten grondslag.
hetgeen blijkt uit de woorden van C 0 e n. als hij zegt. tot instelling
van tolrechten gekomen te zijn. nadat " •.. wij lange in deliberatie syn
geweest. waer de voornoemde oncosten ten gemeenen besten. minste
last ende beswaringhe van onse ingesetene gevonden mochten wer~
den" 3).
1) De Jon g e. op. cit.• dl. IV. pag. 238.
2) Mr. N. P. van den B erg : .,Munt~. crediet~ en bankwe.zen, handel en scheepvaart in Nederlandsch~Indië", pag. 282.
3) Dr. H. T. Col en b 'r a n der: "Jan Pietersz. eoen", dl. III. pag. 646.
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Van dezelfde gedachte ging de tariefverandering van 1 Januari 1623
uit, welke het recht op 10 % ad valorem bracht, omdat de compagnie
"een groot stuk gelds" was ten achter geraakt, en welke later weder~
om ingetrokken werd 1).
Benigs:z:ins gemaAl is de opmerking, dat de Hollanders "fought for a trading mono~
tigd monopolisme. poly wherever they went" 2) , in het algemeen zeker niet onjuist, toch
W .-I. Comp.
kan de Amerikaansche tariefcommissie er naar waarheid op wijzen 3) ,

dat de Hollandsche handelspolitiek in deze tijden meer liberaal was
dan die der andere volken. Behalve uit het reeds genoemde plakkaat
van 1614 blijkt dit in veel sterker mate uit verschillende bepalingen,
welke voor de gebieden der W est~ Indische compagnie gegolden
hebben.
D eze compagnie, waarvoor U s s e I in c x zoo geijverd had, kreeg
in 1621 een octrooi, dat haar den alleen~handel op de westkust van
Afrika van den Kreeftskeerkring tot de Kaap en op Amerika ver~
leende. Weinig gestreng werd evenwel aan het monopolie vastge~
houden. Zoo werd in 1629 in Nieuw~Nederland het patroonstelsel in~
gevoerd: vermogende lieden, patroon genaamd, kregen gebieden van
de compagnie in leen, waar ze nederzettingen hadden te vormen, ter~
wijl hun allengs een beperkte handel werd toegestaan. In 1639 werd
de handel op Nieuw~Nederland voor landgenooten opengesteld 4) en
zelfs werd uitvoer naar Frankrijk, Spanje, Italië en de Caribische
eilanden in 1659 toegestaan. Oogluikend werd ook de particuliere
handel geduld. De Staten~Generaal stelden in 1631 de vaart op Olinda
voor alle ingezetenen open, mits een recognitie van 20 % aan de com~
pagnie zou worden betaald, die den alleen~handel in verfhout behield.
De compagnie zelf brak haar monopolie. Teekenend is, dat de
Amsterdamsche bewindhebbers den alleen~handel "het odieust", dinch
van de werelt ende het schadelyckste bedryH van alle staten" noem~
den 5). Met goedkeuring van de Staten~Generaal besloot de compagnie
in 1638 den handel op Brazilië voor inwoners van dat land en van de
1) "Encyclopaedie van Nederlandsch-Indië", dl. 12, pag. 243.

2)

J.

3)

U n i t e d Sta t est a riff co m mis s i 0 n, op. cit., pag. 460.

Bar k erE 1,J is: "The rise and decline ot the N etherlands", pag. 132.

4) B 10k, op. cit., dl. 11 2, pag. 591.

5) Van Ree s, op. cit., dl. 11, pag .• 185.
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republiek geheel vrij te laten, mits een recognitie van 10 % ad valorem
voor Europeesche en een van 30 % voor Amerikaansche goederen betaald werd, terwijl jaarlijks slechts één reis heen en weer door de particuliere schepen zou mogen worden gemaakt en de compagnie den
lucratieven handel in slaven, krijgsbehoeften en hout behield.
Deze opmerkelijke gedragslijn vindt veelszins verklaring in het feit,
dat Nederland, reeds vroeg een niet onbelangrijke nijverheid bezittend,
door de vestiging der emigranten uit de zuidelijke Nederlanden tot een
industriestaat van den eersten rang geworden was en door de protectionistische maatregelen der omringende landen genoodzaakt werd,
nieuwe afzetgebieden voor zijn nijverheidsproducten te scheppen.
Daartoe werd het eerst het oog geslagen op de Amerikaansche bezittingen, welke zeer geschikt voor immigratie bleken te zijn. Vandaar
ook, dat bij al de genoemde vrijgevigheid voor deze koloniën steeds
een streng verbod van fabrieksnijverheid gehandhaafd bleef, nevens
den eisch uitsluitend uit het moederland goederen te betrekken.
Toen Brazilië en Nieuw-Nederland verloren gingen en slechts plantage-koloniën overbleven, dook in de West-Indische comoagnie al
spoedig het oude exclusivistische stelsel weer op.
Na 1675 wordt het monopolistische stelsel ook in Oost-Indië krachtdadiger doorgezet. Een besluit van de heeren XVII van 1676 stond
invoer van kleeden alleen aan de compagnie toe, eveneens werd verboden "mom, wijnen, bieren en alle andere Europesche coopmanschappen en provisien" anders dan met schepen der compagnie te importeeren. "Belangende den particulieren handel. dewelcke niet anders is,
als een pest en cancker in 's Compagnies lichaam en nog thans tegens
alle gestatueerde ordres en geëmaneerde placcaten groff en groot alomme wert gedreven, sal deselve met alle vigeur worden tegengegaan
en geweert" 1). Ten einde den sluikhandel met gunstiger gevolg te
kunnen tegengaan, zouden de invoerrechten niet meer "gecollecteert" ,
maar aan den meestbiedende verkocht worden, terwijl den pachter verboden werd "met iemand te accorderen of te composeren, op poene
des doots" 2).
De buitenlandsche concurrenten waren vrijwel geheel uit den
Archipel verdreven, alleen in Bantam hielden ze nog langen tijd stand
1) De Jon g e, op. cit., dl. VI. pag . 163/4.
2) I d e m, e.1.
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Exclusivisme
viert hoogtij.

en deze plaats dreigde in bloei Batavia te overvleugelen. Nog in 1679
schreef R ij k lof van G 0 en s : "De vaart der Portugeezen, Engel~
schen, Denen, Mooren en vele andere inlandsche natiën maakt Bantam
welig, rijker, vermetel. stout" 1). Drie jaren later werd ook Bantam
veroverd.
Ondertusschen was er een ander tarief gekomen. Het tarief van
1671. waarin naast de niet meer uniforme ad valorem rechten ook speci~
fieke rechten voorkwamen, hield reeds kleine begunstigingen voor de
compagnie in. Een de nationale nijverheid begunstigende werking had~
den met name enkele latere wijzigingen, o.a. die van Juli 1680, waarbij
het recht op Engelsch bier vastgesteld werd op 60, dat op Deensch
op 30 en dat op Hollandsch op 15 rijksdaalders per vat 2).
Niettegenstaande de tariefwijzigingen en trots alle .. gestatueerde
poenaliteiten, ordres en inhibitien" werd de veelbegeerde alleen~handel
niet verkregen. Engelschen, Portugeezen, Fransehen, Denen, Mooren
en anderen deden, zoogenaamd om te ververschen, de Indische havens
aan en wisten maar al te wel. hoezeer niet slechts de "vrye luyden",
doch ook de compagniesdienaren, tot de hoogste toe, gezind waren
den clandestienen handel te drijven.
Buiten de com·
Heerschte in de compagnieën een wilde monopolie geest, daarbuiten
pagnieën libera'valt een mildere stemming waar te nemen. Toen de West~Indische
Ier houding. Na- compagnie in 1674 opgeheven werd, maar terstond de w ederoprichting
deden.
van precies hetzelfde instituut plaats vond, beperkJten de Staten~Gene~
raaI in het octrooi haar alleen~handel tot de westkust van Afrika,
Curaçao, Aruba, Bonaire en enkele vestigingen in Guyana. Op de
overige gebieden, welke aan de eerste compagnie toebehoord hadden,
mocht door alle ingezetenen der Republiek tegen betaling eener recog~
nitie handel worden gedreven. Het octrooi werd in 1730 nogmaals in~
gekrompen, toen onder gelijke voorwaarde de vaart op Afrika werd
opengesteld. Ook ten aanzien van Suriname, dat in 1682 door de
Staten~Generaal aan de compagnie werd overgedaan, vond stipulatie
van handelsvrijheid, onder betaling van een recognitie, ten behoeve
van landgenooten plaats 3).
1) 1 de m. op. cit., pag. LXXXVII.

2) Zie voorts Van den Be r g. op. cit., pag.. 286 e.v.
3) De compagnie verkocht weldra haar octrooi aan de societeit van Suriname.
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Tot het einde der 18e eeuw is het exclusivistische stelsel door de
compagnieën met verwoede kracht verdedigd. Nu en dan, zooals onder
van I m hof f. die den vrijen handel niet ongezind was 1) en tijdens
wiens bewind het Indische toltarief van 1743, dat de rechten tot 5 %
verlaagde 2) en dat ook begunstiging van de moederlandsche produc~
ten kende, tot stand kwam, was er een kleine onderbreking 3). Wel
kwam er weinig van de handhaving van het monopolie terecht, wel
bloeide de bekende clandestiene handel welig onder het oog en met
krachtige hulp van de compagniesambtenaren, "Het Nederlandsche
volk is echter door dat monopolie uitgesloten geworden van ontwik~
kelingsmogelijkheden, van winstgevende belegging en van emigratie
naar een koel en voor blanken goed bewoonbaar klimaat. In het kort
de expansie van het Nederlandsche volk is opgeofferd aan de belangen
van een bijzonder lichaam en aan het kortzichtig bewind van men~
schen, die alleen oog hadden voor onmiddellijk voordeel. die ook daar~
in eindelijk te kort zijn geschoten door het onvermogen, zich admi~
nistratief te moderniseeren" 4).
Door de oorlogen met Engeland op het laatst dier eeuw werden de Einde der monoverbindingen met het moederland geheel verbroken en diende handel polies. Engelsch
met de vreemdelingen gedreven te worden, wilden de koloniën niet
bewind.
volkomen van middelen ontbloot zijn. Zoo werd het monopolistisch
stelsel de genadeslag toegebracht. In 1791 werd de West~lndische
compagnie opgeheven en was de Oost-Indische compagnie gedwongen
den particulieren handel op westelijk Indië, Batavia en de Kaap, in
welke laatste kolonie na een aanvankelijk vrij mild stelsel weldra een
allerkleinzieligste uitbuitingspolitiek gevolgd was, toe te staan. Door
de eerste staatsregeling der Bataafsche republiek werd in 1798 de
Oos t~lndische compagnie opgeheven en werden de koloniën onder be~
1) Zijn opvattingen zette hij uiteen in een in 1741 IWrschenen geschrift, getiteld:
"Consideratiën over den tegenwoordigen staet van de Nederlandsche Oost-Indische
Compagnie".
2) In 1748 werden ze 6 %.
3) Mos s e I, de opvolger van Van I m hof f, stelde zich weer op het standpunt:
.. de Compagnie is een gedistingu~erd koopman en daarom moet hare handel een gedistingu~erde, geprivilegieerde handel zijn en moet zij gedistingueerde en geprivilegieerde
artikelen voor zich behouden"; vgl. De Jon g e, op. cit., dl. X, pag. LXIII.
4) Dr. W. M. F . Man s vel t: "Geschiedenis van de N ederlandsche Handel.
Maatschappij", dl. I, pag. 12.
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heer van den staat gesteld. In de plaats der compagnie trad eigenlijk
het comité tot de zaken der Oost~Indische bezittingen.
1 Mei 1803 volgde de vrijverklaring van den handel op Indië, zij
het met eenige beperkingen.
De toestand in Indië is in deze periode zóó, dat het Nederlandsche
monopolie ten eenen male verdwenen is. een zeer beperkte handel kan
worden gedreven, maar ten gevolge van de voortdurende oorlogen zijn
de Hollanders praktisch daarvan uitgesloten.
Het Engelsche tusschenbestuur stond den ingezetenen van Java vrij~
heid van handel op alle landen ten oosten van de Kaap en op het
Engelsche grondgebied in Europa toe, behoudens de rechten der
Engelsche Oost~Indische compagnie. De invoer was hoofdzakelijk in
Engelsche handen 1). Hoewel niet onder gelijke voorwaarden als de
Engelsche schepen, werden die der Hollanders sedert September 1814
wederom op Java toegelaten. Eerst toen het Engelsche bestuur ten
einde liep, werden Nederlandsche producten bij invoer met Engelsche
gelijkgesteld, vermoedelijk om onze regeering zedelijk te verplichten,
later oe Britsche goederen onder gelijke voorwaarden als de nationale
te doen vallen.
Had de koloniale handel tijdens de Fransche overheersching van

Vrije handel op

Indië. Suriname. het moederland vrijwel stilgestaan, ijverig had men in dien tijd ge~

delibereerd, welk koloniaal handelsstelsel aanvaard diende te worden.
In 1813 werd aan de Kamers van Koophandel de vraag voorgelegd,
of de koloniale handel vrij behoorde te zijn, of plaats diende te vinden
door middel van een bevoorrechte compagnie. De Rotterdamsche
Kamer gevoelde voor een vrije vaart, de Amsterdamsche moest erken~
nen, niet te weten, wat ze wilde, o.a. wegens algeheele onbekendheid
met de prijzen der Indische waren, hetgeen voldoende bewijst in welken
vervallen staat de koloniale handel zich bevond 2). Tot vrijheid van
handel werd besloten, de notificatie van 28 Februari 1814, inhoudende
1) Hoe hervormend Raf f les op ander gebied ook moge zijn opgetreden, op het
terrein der koloniale handelspolitiek hield hij vast aan het systeem van het nationale
monopolie, getuige de volgende uitlating: "Our object in the first instance is to
extend the British commerce by exclusion of other European and American powers";
zie V a n den Be r g, op. cit., pag. 275.
2) Vlg. W. L. D. van den B rin k: ,)3ijdrage tot de kennis van den econo~
mischen toestand van Nederland in de jaren 1813-1816", pag. 87 e.v.
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provisioneele bepalingen. verklaarde: "de vaart en han del op O ost~
In dië worden vrij en open gesteld".
Dat het mon opolistische stelsel niet wederom aanvaard werd. vloeit
niet voort uit een algemeen veranderde mentaliteit. ook niet uit de ver~
mindering der productiekosten van de industrie. gevolg van de ont~
wikkeling der techniek en van ver doorgevoerde arbeidsverdeeling.
welke een massaproductie mogelijk maakte. waarvoor de bezittingen
een uitnemend afzetgebied zouden vormen. Veeleer moet deze gedrags~
lijn worden toegeschreven aan vrees voor Engeland. dat de Aziatische
koloniën nog niet had teruggegeven en dat in politicis naar de oogen
diende gezien te worden.
Minder liberaal was men dan ook ten aanzien van Suriname; het
Reglement van September 1815 luidde in art. 97: "De handel en de
vaart op de kolonie Suriname zal alleen mogen geschieden vanuit en
naar dit rijk. Alle vrachten. waren en gewassen zullen nergens dan
directelijk naar de Nederlanders mogen worden gezonden en alle be~
hoef ten en waren, voor de voorgeschreven kolonie benoodigd. alleen
uit dit rijk derwaarts mogen worden aangebracht, met uitzondering
echter van de vaart der Noord~Amerikanen ... " 1 ) .
Al was dus van uitsluiting van vreemden handel op Indië geen Begunstiging der
sprake meer. dit neemt niet weg. dat de nationale handel en scheep~ nationale scheepvaart.
vaart bevoordeeling genoten. Op den voorgrond behoorden de b e~
langen van het moederland te staan. Dit komt o.a. uit in het Reglement
op het beleid der regeering in de Aziatische bezittingen van Januari
1815 en in de instructie voor de commissarissen~generaal. welke dezen
opdroeg, "bijzonderlijk na te gaan de bestaande bepalingen omtrent de
in~ en uitgaande rechten en dezelve te wijzigen naar het meeste belang
van den staat en den Nederlandschen handel" 2) . Reeds in meer ge~
noemde notificatie. waarin de Engelsche regelingen voorloopig ge~
handhaafd werden. treffen we de aankondiging aan van bevoorrech ~
ting van N ederlandsche goederen en schepen. Sedert 1 Januari 181 8
werden dan ook de goederen. op Nederlandsche schepen aangevoerd.
belast met een recht van 6 % van de factuurwaarde, verhoogd met
1) Mr. N. W . Pos t h 1I mus: "Documenten betreffende de buitenlandsche handelspolitiek van Nederland in de negentiende eeuw", dl. I. pag. 249.
2) Va n den Be r g, op. cit., pag. 294.
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30 %, terwijl deze verhooging voor waren met vreemde schepen vervoerd 60 % bedroeg. De commissarissen-generaal overwogen .daarbij,
dat het noodzakelijk was, "met behoud van het milde beginsel van
vrijen handel voor alle volken op Indië, zoodanige bepalingen te
maken, welke, zonder dien handel te belemmeren, echter aan den
Nederlandschen handel en de Nederlandsche scheepvaart die voorrechten kunnen bezorg'e n, op welke zij in Nederlandsche bezittingen
recht en aanspraak hebben" 1). Nog meer werd de nationale scheepvaart begunstigd, toen na 1 November 1818 goederen, op Nederlandsche schepen aangevoerd, 6 %, die op vreemde schepen uit moederlandsche havens vervoerd, 9 % en die op vreemde schepen uit vreemde
havens, 12 % van de factuurwaarde, verhoogd met 30 %, moesten
betalen.
IXguDstiging
der nationale

producten.

Deze niet geringe begunstiging werd in het moederland evenwel te
weinig geacht. Reeds vroeger meende de Amsterdamsche Kamer van
Koophandel. dat het tijd was "ter daarstelling van meer efficacieuse
en met de betrekkingen van de kolonie tot het moederland meer overeenkomstige maatregelen" 2), en oordeelde zij een differentie van 25 %
gewettigd. Aan dezen aandrang werd gevolg gegeven door het K.B.
van 25 April 1818, hetwelk bepaalde, dat "voorloopig en in afwachting eener finale beslissing op het Reglement op het heffen der inkomende en uitgaande regten op Java en Madura, de voortbrengselen
van den Nederlandschen grond en nijverheid, wanneer dezelve op
voornoemde eilanden met Nederlandsche bodems worden aangebracht,
geheel vrij zullen zijn van de betaling der inkomende regten, mits derzelver Nederlandsche oorsprong door deugdelijke certificaten bewezen
worde; zijnde echter mondbehoeften in deze vrijstelling niet begrepen" 3). Troffen we te voren begunstiging der moederlandsche
scheepvaart aan en werd het nationale product slechts indirect bevoordeeld, hier vinden we een ruime plaats ingeruimd voor preferentie van
de Nederlandsche nijverheid, zóó zelfs, dat ten aanzien van nationale
goederen, met nationale schepen vervoerd, Nederland en Indië één
tolgebied vormen.
De moederlandsche industrie werd voorts gesteund door de publi1) Ver v ier s, op. cit., pag. 238/9.
2) Van den Berg, op. cit.• pag. 278.
3) 1 de m, op. cit., pag . 279.
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catie van het Indische bestuur van 14 Februari 1824. waarin. ten einde
"aan 's Konings heilzame bedoelingen de gewenschte gevolgen te
geven". bepaald werd. "dat alle goederen van wol of katoen in vreemde
landen bewesten de Kaap de Goede Hoop vervaardigd. en met
vreemde. dan wel met Nederlandsche schepen aangebracht wordende,
aan inkomende regten zullen betalen. wanneer dezelve regtstreeks van
plaatsen bewesten de Kaap de Goede Hoop zullen worden aange~
voerd, 25 ten honderd op de getaxeerde waarde, tijdens den invoer;
en wanneer dezelve van eenige vreemde bezittingen beoosten de Kaap
de Goede Hoop worden aangebragt, lOten honderd daarboven. dan
wel 35 ten honderd" 1).
De "heilzame bedoelingen" van den koning waren in de eerste plaats Bngelsche
tegen den Engelschen lijnwaadhandel gericht. Engeland had tijdens
concurrentie.
de periode, dat het Indië bezat. niet nagelaten deze markt volledig te
veroveren. Dank zij de technische superioriteit der Britsche textiel~
fabrieken. dank zij ook de grondige studie. welke van de Indische
markt gemaakt was. dank zij ten slotte de overwegende positie der
Engelsche handelsmarine. was Indië een niet onbelangrijk afzetgebied
der Engelsche industrie geworden en gebleven. Zelfs de preferentie
van 25 % voor het moederland vermocht niet den vreemdeling te ver~
dringen. ja. in een in 1824 ingediend rapport verklaart M u n tin g h e
zelfs. dat de algeheele ondergang van het verkeer tusschen moederland
en koloniën te duchten is.
Nederland was onbekend met en had zich niet aangepast aan de
eischen der Indische afnemers. de industrie in de zuidelijke provincies
was nog niet zoo geperfectioneerd. de nationale handelsvloot miste
haar vroegeren omvang. bovendien ontbrak de samenhang tusschen
scheepvaart en nijverheid ten eenen male. Engeland. dat winst maakte
op den Indischen invoer, kon gemakkelijker retouren krijgen dan
Nederland, zoodat zoowel uit~ als thuisvaart verliezen opleverden 2).
Krachtig greep de koning in. Bij K.B. van 29 Maart 1824 werd de Nederlandsche
Nederlandsche Handel~Maatschappij opgericht. aan welke wel geen Han~-Maat:..
uitsluitend recht van handel verleend werd. maar waarbinnen de schaPPIJ. Belgle.
1) I d e m. op. cit .• pag. 300.
2) Z ie V a n den B rin k. op. cit., pag. 92 e.v.
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Nederlandsche belangen zich toch concentreerden. De maatschappij
had o.a. ten doel "aanmoediging van nationalen handel. scheepvaart,
visscherijen, landbouw, fabrijken en trafijken" (art. 8). Daartoe
maakte ze allereerst dienstig de betrekkingen van het moederland tot
de Oost~lndische bezittingen (art. 9). Ze maakte bij voorkeur gebruik
van goederen, door de nationale industrie geleverd (art. 10), en be~
nutte uitsluitend N ederlandsche schepen (art. 11).
Al gelukte het ook deze instelling aanvankelijk niet winst te boeken,
ze wist de nationale industrie toch tot nieuwe krachtsinspanning te
prikkelen en werkte vooral stimuleerend op de scheepvaart, zoodat
zelfs de vroeger zoo florissante vrachtvaart weer opleefde. Wel werd
de Engelschman in Indië niet verdrongen, maar zijn afzetgebied ver~
grootte zich toch ook niet meer en langzamerhand kon versterking van
de positie van het moederland bespeurd worden.
De Nederlandsche invoer begon reeds aanmerkelijk te worden, toen
de afscheiding van België met één slag alles dreigde te vernietigen,
daar Noord~Nederland geen industrie van belang bezat. De Amster~
damsche Kamer van Koophandel bepleitte in een adres aan den koning
gelijkstelling van vreemde en Nederlandsche lijnwaden, onder betaling
van een recognitie, "als tijdelijke maatregel om de zoo juist door de
N.H.M. herwonnen koloniale handel niet weer te laten verloopen".
Inderdaad werd bij K.B. van 4 Mei 1831 het recht op uitheemsche lijn~
waden, mits met nationale schepen uit Nederlandsche havens vervoerd,
op 12 1 / 2 % gebracht, waardoor men hoopte, nu de industrie verdwenen
was, althans eenig voordeel voor de scheepvaart te behouden.
Noord-NederAllerminst werd echter verder in den tegenslag berust. Aan den
landsche
Gouverneur~Generaal van den Bos c h werd in zijn instructie op~
industrie. Steun- gedragen, "om aan den handel. de scheepvaart en het fabriekswezen
maatregelen.
.

van het Moederland de grootste mate van beschermmg te verze~
keren"l ). V a n den Bos c h kwam met het voorstel de oude voor~
keursrechten te herstellen 2) en een nieuwe industrie thans in Noord~
Nederland in het leven te roepen. Deze plannen vonden ingang; met
behulp der N.H.M. kwam zoo de Twentsche textielnijverheid tot stand

1) Jhr. J. P. Co r net s de G r oot van Kr a a ij e nb u r g: " O ver het beheer
onzer koloniën", pag. 102.
2) Ze werden bij K.B. van 20 October 1832 hersteld. te gereeder aangezien het
vijandige België via Londen-Rotterdam een voordeeligen handel op Indië dreef.
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en zij het ten koste van groote opofferingen, gelukte het allengs weder~
om een belangrijk aandeel in den Indischen import te verkrijgen. Op
allerlei wijze toch werd, behalve door de reeds genoemde preferen~
tieele rechten, de N ederlandsche industrie gesteund. Bij koninklijk
rescript van 14 Januari 1833 werd voor elk calicot, in N ederland ver~
vaardigd, bij invoer op Java een premie van 25 cent uitgeloofd, hetgeen
neerkwam op 4 à 5 % ad valorem. De resolutie van den Gouverneur~
Generaal van 1 Juni 1834 belastte vreemde lijnwaden uit landen, "met
welke het Koninkrijk der Nederlanden niet in vriendschappelijke be~
trekking staat", met 50 %, als de invoer rechtstreeks geschiedde, anders
met 70 %, waardoor de Belgische industrie getroffen werd.
Vooral de N.H .M., welke ongeveer 51s van den totalen Neder~
landschen invoer in Indië transporteerde, werd gesteund. Mits de
maatschappij tot elken prijs voor een bedrag van ten minste f 3 mil~
Hoen hier te lande vervaardigde lijnwaden in Indië zou plaatsen, ont~
ving ze, volgens een in April 1835 met den staat gesloten geheim con~
tract, bij eventueele verliezen tot 12 % der gezamenlijke factuurwaarde
vergoeding 1); bovendien genoot ze faciliteiten bij het verkrijgen van
retouren. Behalve de bijkomende voordeelen aan de N.H.M. verleend.
genoot het Nederlandsche product dus tegenover het Engelsche een
bevoorrechting van 25 % plus 4 à 5 % en tegenover België een van
ten minste 50 % plus 4 à 5 %.
Begrijpelijk is, dat de wrijvingen, sedert 1824 met Engeland begon~ Verdrag van
1824.
nen, welke vrijwel opgehouden hadden, toen het aandeel van Neder~
land in den Indischen invoer na de afscheiding van België het nulpunt Moeilijkheden
met Engeland.
naderde, krachtiger dan ooit zich begonnen te herhalen. Ten tweeden
male zou de moederlandsche invoer met ondergang bedreigd worden.
De E ngelschen hadden bezwaar tegen de bestaande differentieele
rechten en grondden dit verzet op art. 2 van het 17 Maart 1824 door
hen met ons land gesloten verdrag, dat luidde: "The subjects and
vessels of one nation shall not pay upon importation at the ports of
t he other, in the eastern seas, any duty at a rate beyond the double
of that at which the subjects and vessels of the nation to which the
port belongs are charged" 2). Engeland meende nu, dat het voorschrift
1.) Man s velt, op. cit., dl. I, pag . 288.
2) P o s t hum u s, op. cit., dl. 11, pag. 124.
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van 14 Februari 1824 gewijzigd diende te worden in dier voege. dat
àf. waar de Nederlandsche invoer vrij was. de Engelsche ten hoogste
6 % zou betalen. öf het bestaande recht voor Engeland gehandhaafd
zou blijven en de Nederlandsche goederen aan een recht onderworpen
zouden worden. hetwelk ten minste de helft van het Engelsche bedroeg.
Op de Engelsche protesten tegen de handhaving van den bestaan~
den toestand antwoordde onze regeering. dat het tractaat wel sprak
van onderdanen en schepen. maar niet van goederen en dat dus de
gewraakte invoerrechten buiten het verdrag vielen.
Het Engelsche verzet bleef aanhouden. Holland volhardde echter
bij zijn interpretatie. In de dertiger jaren nam Engeland in nota's. waar~
van de toon steeds ongeduldiger werd. een krachtiger houding aan
tegenover de .. almost prohibitory" invoerrechten. van de Britsche
goederen geheven. welke .. a positive viola ti on" van het tractaat ge~
noemd werden.
Daar geen steun van andere mogendheden te verwachten was en
het waarschijnlijk scheen. dat eerlang de Indische vrachtvaarders door
Engeland zouden worden opgebracht. oordeelde de regeering het ver~
standig. aan de Engelsche verlangens tegemoet te komen. en dit te
meer. daar de Engelsche pers een zeer dreigenden toon begon aan te
slaan en de .. Times" reeds aanried, oorlogsschepen naar Java te zen~
den, ten einde opvolging van het tractaat af te dwingen 1). De minister
van buitenlandsche zaken. Ver s tol k van S 0 e I e n. verklaarde
dan ook in een aan den Engelschen zaakgelastigde gerichte nota van
25 December 1835. dat in het vervolg de proportioneele rechten volgens het verdrag zouden worden toegepast. niet wijl men van de on~
juistheid van het Hollandsche standpunt overtuigd was. maar louter
.. dans Ie désir de mettre un terme à la discussion pénible" 2). De publicatie van 25 Mei 1836, waarmede de Engelsche regeering genoegen
nam. belastte de Nederlandsche lijnwaden met 12 1 / 2 %, terwijl op denzelfden dag ook de premie op hier te lande gefabriceerde lijnwaden
werd ingetrokken.
De Nederlandsche regeering was trots deze capitulatie niet van zins
de met zooveel moeite verworven positie in den Indischen invoerhandel
1) Jhr. Mr. J. de Bos c h K e m per : " Geschiedenis van Nede,rland na 1830",
dl. I1, pag. 424.
2) Pos t hum u s, op. cit., dl. I1, pag . XIV.
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prijs te geven; bovendien gevoelde ze zich gebonden door het contract
met de N.H.M .• waarbij de tot dien bestaande begunstiging overeen~
gekomen was. In Engeland scheen men daar ook iets van te bevroeden
en reeds had Fin I a y. de voorzitter van de East India Association.
zich tot zijn regeering gewend. ten einde te wijzen op de noodzakelijk~
heid .. of adopting such precautions as may insure the bona fide ful~
film ent of the treaty" 1 ).
Inderdaad had Ver s tol k in zijn nota van 20 December 1835 Voorstdien van
reeds aan den koning voorgesteld. aan de N.H.M ...... eene geheele
Verstolk.
of gedeeltelijke vergoeding voor de regten. door haar op Java betaald.
bij verrekening en in ronde sommen toe te staan. zonder dat hiervan
eenige sporen blijken naar buiten". opdat .. hiervan geene Engelsche
klagten. evenals ware deze bescherming eene restitutie van Indische
regten en alzoo eene ontwijking van he~ tractaat zouden te wachten
zijn" 2). Niet slechts restitutie van betaalde invoerrechten. ook toeken~
ning van de te voren bestaande premie wenschte hij op deze wijze te
doen geschieden. daar ..... men veiliger en heimelijker de nationale
nijverheid hier te lande zal kunnen ondersteunen. zooveel noodig uit
de koloniale middelen zelve. ofschoon daarbij van de overzeesche be~
zittingen in 't geheel niet gewagende. de toepassing van welk grond~
beginsel op onderhevige premie niet anders zijn zoude dan de over~
schrijving dier premie van de koloniale kas" 3).
Werkelijk werden deze weinig faire suggesties aanvaard en kwam Geheime Iijn14 October 1837 een tweede geheim contract met de N.H.M. tot stand. waadcontracten.
waarbij overeengekomen werd. dat de vergoeding gehandhaafd zou
blijven en zich zou uitstrekken ..... niet alleen over het verlies tot een
beloop van 12 %. maar bovendien over alle zoodanige onvermijdelijke
dat verlies vermeerderende uitgaven. als waarmede de in deze con~
tracten bedoelde fabrykanten mogten zijn of worden bezwaard en
waarop tijdens die overeenkomst van 27/29 April 1835 niet is kunnen
worden gerekend" 4). Bovendien werd gestipuleerd. dat het jaarlijks
I} I de m, op. cit., pag. 381.
2} I de m, op. cit., pag. 364.
3} Zoo zijn 3 Januari 1836 tot den koning gerichte nota; I d e m. op. cit., pag. 379.
4} Mr. N. W. Pos t hum us: "De geheime lijnwaadcontracten der Nederlandsche
Handelmaatschappij (1835-1854)" in "Economisch-Historisch Jaarboek", dl. Il.
pag. 67/68.
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in den nationalen lijnwaadhandel te besteden bedrag met f 2 millioen
zou worden vermeerderd. Nederland behield zoo zijn positie op de
Indische markt, doordat er groote financieele offers door den staat
werden gebracht.
Het geheime contract van 1838 handhaafde de vergoeding voor de
"extra~onkosten", maar bracht de garantie tegen verlies op 6 % terug.
Twee jaren later werd het contract wederom vernieuwd. De vergoe~
ding van 6 % in geval van verlies bleef, restitutie van invoerrechten
zou volgens den minister van koloniën B a u d een "nationaal bankroet"
veroorzaken en werd dan ook niet meer gegeven 1). Het contract van
1843 verleende ook geen garantie meer, terwijl de minimum~waarde der
te vervoeren Nederlandsche lijnwaden op f 3 à f 3 1 / 2 millioen werd
bepaald, 3 Augustus 1844 werd, gezien allerlei geruchten in de pers
- met name de Engelsche - de ronde deden, een niet~geheime over~
eenkomst gesloten, waarbij alle lijnwaadcontracten ingetrokken en ver~
vallen verklaard werden.
Toch was hiermede deze relatie tusschen regeering en N.H.M. aller~
minst verbroken. Op denzelfden dag werd een tweede, wèl~geheime,
overeenkomst gesloten, luidend: "Hoezeer bij eene overeenkomst van
heden is bepaald, dat de lijnwaadcontracten van ... zullen worden
beschouwd als definitivelijk ingetrokken en buiten werking gesteld,
zoo zal dit evenwel geene verandering te weeg brengen in de voort~
durende verpligting van het Departement van Koloniën tot restitutie
van buitengewone onkosten en vergoeding van verliezen, zooals die ten
laste van dat Departement en ten behoeve der Maatschappij zijn
bedongen ... " bij de vroegere contracten 2). Hieruit blijkt, dat ge~
noemde contracten nog eenigen tijd zouden nawerken en dus ook in de
volgende jaren de Twentsche fabrieken, hoewel er in schijn geen lijn~
waadcontracten meer bestonden, gesteund werden door de bestellingen
der N.H.M., welke voor de achterstallige uitzendingen vereischt
werden.
Geheim
stortingscontract.

Van nog grooter belang is zeker de derde overeenkomst van dien
datum, een stortingscontract, waarbij de maatschappij zich verbond in
de jaren 1844 tot 1847 door haar factory te Batavia bedragen tusschen
1) Man s vel t, op. cit., dl. 11, pag. 93.

2) Po s t hum u s, op. cit., pag. 174/ 5.
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f 5 en .f 6 millioen varieerend, in 's lands kas aldaar te doen storten.
Oogenschijnlijk bestaat er weinig verband tusschen dit contract en
den lijnwaadhandel. Dat dit verband wel degelijk aanwezig was, blijkt
uit een schrijven van den minister van koloniën aan de maatschappij,
waarin B a u d verklaart, dat de overeenkomst wordt aangegaan
..... om de Maatschappij in staat te stellen om voortdurend en ook in
dit jaar 1844 lijnwaden uit te zenden op speculatie of in consignatie,
en die uitzendingen moeten zelfs worden beschouwd als eene door~
loopende verpligting" 1), en volgt ook uit de omstandigheid, dat de
maatschappij om de stortingen te kunnen doen, bezwaarlijk metaal zou
hebben kunnen oversturen en ·dus wel op de uitzending van lijnwaden
was aangewezen. In de volgende jaren werden dan ook vrijwel dezelfde
bedragen als voor 1844 door de N.H.M. aan lijnwaden hier te lande
besteed, al vonden de bestellingen niet meer met dezelfde regelmaat als
te voren, toen men er met zooveel woorden toe verplicht was, plaats,
maar worden grootere schommelingen aangetroffen, daar meer aan~
dacht aan de conjunctuur in Indië kon worden besteed.
Tot 1849 bleef dit stelsel van indirecte bescherming gehandhaafd. Lijnwaadhandel
In het geheim artikel van het 3 Juli van dat jaar gesloten contract werd en consignatiesteisei.
hetzelfde doel langs nog een anderen weg bereikt, toen men een nauw
verband ging leggen tusschen den lijnwaadhandel en het commissie~
loon, dat de maatschappij tengevolge van het consignatiestelsel genoot.
De maatschappij verklaarde .... . steeds van haar kapitaal van
.f 34.500.000.- een kapitaal van minstens f 11.000.000.- afgezonderd
te zullen houden tot het drijven van den nationalen lijnwaadhandel,
welk kapitaal tot dat einde uitsluitend en werkdadig zal worden aan~
gewend", en: "Wanneer de Maatschappij in gebreke blijft of belet
wordt om het minimum~kapitaal van f 11.000.000.- in den nationalen
lijnwaadhandel te bezigen, zal de provisie, haar toegekend voor den
verkoop der goevernementsproducten, op eene evenredige wijze wor~
den verminderd, te dien effecte, dat, wanneer het volle kapitaal van
f 11.000.000.- aan die bestemming wordt onttrokken, de provisie der
l\1aatschappij met 1/3 zal worden verminderd" 2) . Dientengevolge
1) I cl e m, op. cit., pag. 165.

2) I cl e m, op. cit., pag. 192/3.

95

werd jaarlijks voor gemiddeld f 4 millioen aan den nationalen lijnwaad~
handel besteed. In Februari 1853 werd overeengekomen. dat nog
slechts een kapitaal van f 8 millioen voor dit doel zou worden aan~
gewend. en in Juli van hetzelfde jaar werd dit bedrag tot f 5 millioen
voor het jaar 1854 gereduceerd. Sedert dien hield de invloed van den
staat op de verhouding van de N.H.M. en de Nederlandsche katoen~
industrie op.
Dank zij haar bevoorrechte positie had de maatschappij haar taak
als gangmaakster kunnen vervullen. Indië was steeds meer een afzet~
gebied der Hollandsche industrie geworden. welke zich had kunnen
ontplooien. De voorwaarden. welke particulieren handel mogelijk
maakten. waren geschapen en al was de maatschappij veelal den parti~
culieren handel niet bijster goed gezind - en ging ze zelfs. toen in
1844 een groot gebrek aan calicots op Java ongemeene prijsstijging
te weeg bracht. zoo ver den fabrikanten mede te deelen ... dat zij de
zoodanige hunner. welke goederen. hetzij voor eigen rekening naar
Java zonden of aan den particulieren handel tot dat einde uitkochten.
voortaan niet meer in hare bestellingen zoude begrijpen" 1) - dit kon
niet verhinderen. dat de particuliere import allengs die der maat~
schappij geheel en al overvleugelde. al bleven tegenover de buiten~
landsche mededingers de differentieele rechten nog gewenscht.
Keeren wij na deze uitweiding over de geheime bevoorrechting terug
tot de openlijke preferentie. 1837 bracht voor Java en Madoera niet
Scheepvaart~ minder dan 5 tarieven 2). welke de begunstiging zoowel van de natio~
wetten van 1850.
nale scheepvaart als van de moederlandsche industrie handhaafden.
Waren de artikelen der Nederlandsche industrie voorzien van een
deugdelijk certificaat van oorsprong en waren ze met nationale schepen
aangevoerd. zoo betaalden ze gewoonlijk 12 %. soms ook 6 %. of
waren ze vrij. terwijl van andere goederen rèsp. 24. 12 of 6 % geheven
werd. Katoenen en wollen goederen werden in het eerste geval met
12 1 / 2 , in het tweede met 25 % belast. Vond geen productie van soort~
gelijke artikelen in Nederland plaats. dan gaf aanvoer rechtstreeks uit
het moederland recht op een reductie van 50 %.
Tarieven van
1837.

1) J. A . d e B r u y neen Dr. N. Jap i k se: "Staatkundige geschiedenis van
N ederland in onzen tijd", dl. III. pag. 521.

2) In de IV'Olgende jaren werden deze tarieven geleidelijk ook toegepast in de daar
buiten gelegen havens, welke voor den grooten handel waren opengesteld.
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Tot 1865 bleven deze tarieven van kracht. Slechts de bevoorrechting
der Nederlandsche scheepvaart verdween in principe reeds in 1850.
De scheepvaartwetten van dat jaar stelden n.l. de vreemde schepen
gelijk met de nationale. doch hielden hierbij vast aan het reciprociteits~
beginsel. Werden voortaan schepen van andere mogendheden ongun~
stiger in Indië bejegend dan de onze, zoo was dit alleen te wijten aan
het feit, dat ook onze vaartuigen door die staten niet met de hunne
waren gelijkgesteld.
Groote veranderingen hadden er in dien tijd plaats. De scheepvaart Invloed vu dea
had zich onder begunstiging der differentieele rechten voldoende kun~
vrijluuacld.
nen ontwikkelen, de vaderlandsche industrie was opgekweekt en had
zich sterk kunnen ontplooien, vooral echter het krachtig wortelschieten
hier te lande van het vrijhandelsbeginsel was van groot belang.
Gezien de vele klachten over het vigeerende stelsel. wekt het ver~
bazing. dat verandering niet eerder plaats vond. Wel had B a u d reeds
in 1847. gelijk R 0 c h u s sen in 1858 zou doen, een lans gebroken
voor de afschaffing der discrimineerende rechten, veel waarde was
daar echter. gezien zijn actieve medewerking als minister bij de tot~
standkoming der geheime contracten, niet aan te hechten. De tijd
scheen voor een dergelijke verandering nog niet rijp te zijn. want toen
de memorie van toelichting op de scheepvaartwetten een zinsnede be~
helsde, waarin vermeld werd, dat de differentieele rechten in de kolo~
niën zouden worden afgeschaft, rees daartegen van vele zijden verzet
en haastte de regeering zich, in de Staatscourant 1) te berichten, dat
deze afschaffing alleen betrekking had op de differentieele vlag~
rechten.
In 1855 vroeg de regeering aan de Kamers van Koophandel. of er,
gezien de toenmalige omstandigheden, bezwaren tegen opheffing van
het preferentieele stelsel bestonden. Over het algemeen luidde het oor~
deel over afschaffing ongunstig. Drie jaren later kwam de regeering
met een voorloopig wetsontwerp. hetwelk de rechten geleidelijk wilde
verlagen en de preferentie allengs verminderen. zoodat na een drie~
jarige periode de differentie grootendeels verdwenen zou zijn. welke
periode voor enkele artikelen als katoenen goederen iets grooter zou
wezen. In Indië verschilde men zeer over de wenschelijkheid van een
1) 19 December 1849.
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dergelijken maatregel. hier te lande gingen echter zoovele stemmen er
tegen op. dat de kwestie voorloopig bleef rusten.
Wet

V'IUl

1865.

Minister Fr a n sen van deP u t t e bood evenwel in September
1864 het ontwerp ter overweging aan de Tweede Kamer aan. zich
daarbij aansluitend aan de meening van zijn Engelschen ambtgenoot
C a r d weIl. .. Deze herinnerde. dat naar een vroeger koloniaal stel~
sel het bezit der koloniën uitsluitend moet dienen in het belang van
het moederland. Er zijn tegenwoordig lieden zegt de Engelsche
minister - die in een ander uiterste vervallen en alleen in het belang
der koloniën de koloniën willen besturen; maar het juiste beginsel is
dat de koloniën bestuurd worden in het gezamenlijk belang van
moederland en koloniën" 1) . Een onjuiste consequentie zou het vol~
gens den minister zijn. uit dit standpunt de noodzakelijkheid eener tol~
unie af te leiden. daar Nederland en Indië, hoewel staatkundig één,
allerminst op economisch en administratief gebied een eenheid vormen.
Het wetsontwerp gaf nu de volgende regeling.
De bestaande rechten van 24 en 12 % (voor lijnwaden 25 en
12 1 / 2 % ) zouden gedurende de jaren 1866 tot 1868 worden terugge~
bracht op 20 en la %. daarna zouden ze 16 en 10 % bedragen, terwijl
de wet vóór 1 Januari 1872 zou worden herzien. Deze veranderingen
zouden alleen gelden voor artikelen. welke naar het oordeel der regee·
ring begunstiging nog niet geheel en al konden missen 2). wat de
andere goederen betrof zou het bestaande verschil terstond worden
opgeheven.
De groote aanhang. welken het vrijhandelsbeginsel hier te lande had
verkregen. komt treffend uit in de parlementaire debatten. welke ge·
voerd werden. Slechts zeer sporadisch werden protectionistische argu·
menten gebezigd 3). Algemeen was men het eens. dat de nationale
nijverheid niet blijvend bescherming mocht genieten. Door de afschaf~
1) Handelingen Tweede Kamer 1861-'65, pag. 1115.

2) Dit waren o.a. manufacturen van wol en katoen. glas. aardewerk. papier. ijzeren koperwerk. staal- en zinkwerk. leder en lederwerk.
3) Zoo nog door Van F 0 ree s t. die het billijk achtte. dat de Nederlandsche
industrie. welke in eigen land door - zij het fiscale - tarieven en vervoerkosten
tegen buitenlandsche concurrentie beschermd was. ook in de koloniën een evenredige
bevoordeeling zou genieten. welke slechts door het heffen van differentieeIe rechten
te bereiken was.
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fing van de belastingen op noodzakelijke ' levensbehoeften. van den
accijns op brandstoffen. van de invoerrechten op grondstoffen en door
de uitbreiding van het spoorwegnet waren vele redenen. welke eer~
tijds protectie wettigden, vervallen. Duurzame bescherming zou onze
industrie, verzekerd van haar afzetgebied, den prikkel tot uiterste
krachtsinspanning ontnemen. Ook ging de afzet in Indië niet vooruit
en bevorderde de hooge prijs der Nederlandsche producten de Indische
nijverheid.
Sommigen w ilden. wijzend op de goede resultaten, welke na het
einde der scheepvaartprotectie in 1850 vielen te bespeuren, direct tot
afschaffing van het differentieele systeem besluiten 1). De memorie
van beantwoording van het voorloopig verslag verzette zich daartegen
echter als volgt: .. Is bescherming een krachteloos middel om onze
nijverheid vorderingen te doen maken. plotselinge intrekking van een
eenmaal verleende bescherming. gedurende jaren genoten. ware het
meest zekere middel om aan onze nijverheid een gevaarlijken slag toe
te brengen" 2). De overgroote meerderheid ging hiermede accoord.
Evenwel verschilde men over de vraag. op welke wijze het vrijhandels~
beginsel het beste verwerkelijkt zou kunnen worden.
Eenige afgevaardigden pleitten voor een tolunie tusschen Neder~
land en Indië. Zoo Blo m, van L i mb u r g B rou w er. van der
L i n den en van Z u y I e n van N y e vel t. Deze laatste ver~
klaarde o.a.: .. Mij dunkt. wij moeten de koloniën beschouwen als een
deel van het geheel. en dat niets rationeeIer is dan dat men de vrije
vaart tusschen dat deel en het andere deel. het moederland. door niets
belemmere" 3). In dit verband werd gemeenlijk verwezen naar het
wegvallen van onze eigen binnenlandsche tolmuren. naar het vrije ver~
keer tusschen de verschillende Indische eilanden en naar den Zoll~
verein.
Anderen achtten het evenwel wenschelijk. dat Nederland geleidelijk
ten aanzien van de Indische invoerrechten met het buitenland gelijk
gesteld zou worden. en verdedigden dus het ontwerp. dat 8 Juni 1865
met 49-8 stemmen door de Tweede Kamer werd aangenomen.
Was dus door deze wet van transitie in beginsel met het preferen~
1) O.a. Van Boss e en G 0 lts t e i n.
2) Handelingen Tweede Kamer 1864:-'65, Bijlagen. pag. 1158.
3) Handelingen Tweede Kamer 1864:-'65, pag. 1091.
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tieele stelsel gebroken. het kostte nog heel wat moeite eer de algeheele
afschaffing bereikt was.
Wd ....a 1872.

Minister van Bos s e kwam in 1872 met een ontwerp. dat. gezien
de Nederlandsche industrie zich voldoende op de afschaffing had
kunnen voorbereiden en thans .. konkurrenzfähig" was te achten. de
meeste artikelen met 10 %. enkele met 6 % ad valorem belastte en met
elke bevoorrechting brak. Van verschillende kanten kwamen de be~
zwaren. Sommigen wilden verder gaan en wenschten slechts enkele
artikelen belast te zien. ten einde spoedig tot algeheele afschaffing van
invoerrechten te kunnen komen 1). Anderen wenschten vast te houden
aan een preferentieel stelsel en begeerden vrijheid van rechten voor de
Nederlandsche producten 2). Deze twee uitersten zagen hun amen~
dementen met groote meerderheid verworpen. Een meer gematigde
derde strooming. welke vrij veel aanhangers had. kon in principe wel
accoord gaan met de afschaffing van de begunstigingsrechten. maar
wenschte deze in langzamer tempo te doen plaats vinden 3).
Te midden van dit geharrewar ging het ministerie heen en Fr a n~
sen van deP u t t e trad wederom als minister van koloniën op. Hij
diende een wijzigingsnota in. waardoor het invoerrecht in de meeste
gevallen op 6 % ad valorem werd gebracht. Het debat begon opnieuw
en vele bezwaren werden te berde gebracht 4). Op dezelfde gronden
als in 1865 werd wederom door enkelen het tolunie~plan verdedigd.
Ook ging een stem op. van Indië een vrij~gebied te maken.
Voornamelijk rees echter verzet tegen de directe afschaffing der
differentieele rechten. Men meende. dat de Nederlandsche industrie
nog geen bescherming kon ontberen. daar zij onvoldoende voorbereid
was. niet zoo gemakkelijk als de Engelsche over kolen beschikte.
machines uit den vreemde moest betrekken. en haar arbeiders onvol~
doende geschoold waren. Gewezen werd op het feit. dat Engeland
eerst tot den vrijhandel overging. toen zijn fabrieken zoodanig geper~
1) O.a. B red i us.

2) O.a. Vander Linden.
3) O.a. Oldenhuis Gratama.
4) Zelfs werd in de discussiën gezegd. dat er .. eigenlijk voor Nederland niets meer
overschiet". en dat het ontwerp .. de natuurlijke voordeelen aan het bezit der koloniën
verbonden zonder eenige noodzakelijkheid prijs geeft". Men zie over de debatten de
Handelingen der Tweede Kamer 1872-'73. pag. 79-168.
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fectioneerd waren. dat zij vrijwel de geheele wereld zouden hebben
kunnen voorzien. en zijn arbeiders een langdurige ervaring bezaten. De
achteruitgang van de Belgische nijverheid. nadat zij door de afscheiding van Nederland. haar bescherming verloren had. werd als afschrikwekkend voorbeeld gesteld. Men vreesde. dat de regeering handelde
onder drang van andere mogendheden. dat gelijkstelling met het
buitenland den arbeider het vooruitzicht op loonsverhooging en lotsverbetering zou ontnemen. dat de geheele industrie en al het daarin
gestoken kapitaal zouden vernietigd worden.
Verdedigd ·werd het ontwerp met een beroep op de wetenschap. die
aangetoond had. dat discriminatie onvoordeelig was. en op het voorbeeld van andere volken. Zelfs werd het tenietgaan der nationale
nijverheid geen bezwaar geacht. daar Nederland van nature zich moet
toeleggen op handel en scheepvaart. landbouw en visscherij 1).
De minister merkte op. dat inderdaad de differentiatie met name
door Engeland als een argument tegen ons werd uitgespeeld. doch
verzekerde. dat geen druk van vreemde mogendheden op ons was
uitgeoefend. al werd de weg. welken Nederland in 1865 had ingeslagen ... gewaardeerd". De tegenwoordige toestand had. volgens den
minister. een ontduiking van het stelsel ten gevolge. Niet alleen werd
in Indië een veel grootere hoeveelheid ingevoerd dan werd aangegeven.
en bestond er dus smokkelhandel. ook werden door onjuiste aangifte
belangrijke baten gederfd. Vooral leverden echter de certificaten van
oorsprong moeilijkheden op. Goederen uit den vreemde werden hier
te lande ingevoerd en ondergingen dan een geringe bewerking. om vervolgens als nationaal fabrikaat onder de preferentieele tarieven te
vallen. In sterke mate was zulks het geval met Engelsche manufacturen. welke hier gebleekt. gekleurd. of van een of ander ornament
voorzien werden en daarna een NederIandsch certificaat konden verkrijgen. Op deze wijze werd niet de Nederlandsche industrie. maar de
buitenlandsche concurrent gesteund. Bovendien. de nationale nijverheid
was meer dan veertig jaren opgekweekt. Indien ze daarna nog niet op
eigen beenen zou kunnen staan. miste ze blijkbaar alle levensvatbaarheid.
Van langen duur waren de besprekingen en het was .. slechts aan
1) ZooGeversDeynoot.
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den ongedachten steun van twee Limburgsche leden (B i eb ers t e i n
en P ij Is) te danken" 1) , dat het ontwerp ten slotte aangenomen werd .

Vele veranderingen heeft de Indische tariefwet sedert 18 72 onder~
gaan, het beginsel der open deur politiek bleef echter steeds gehand~
net :dsc~eder- haafd, al kwam er eenige wijziging in het motief 2 ). Daar noch de
reeds in de zeventiger jaren opkomende protectionistische beweging,
belangen.
noch de oorlog of de na~oorlogsche verhoudingen, evenmin als de in
andere lan4en steeds krachtiger wordende tendenz in preferentieele
richting van principe in de koloniale tariefwetgeving deden veranderen,
zullen we deze mutaties, welke dus voor ons onderwerp van weinig
belang zijn, voorbijgaan.
Kwamen open preferenties dus niet meer voor, ook verkapte begun~
stiging kan naar het algemeen oordeel niet meer gesignaleerd
worden 3).
Dit neemt niet weg, dat er bij de vaststelling van het Indische tarief
voortdurend rekening werd gehouden ook met de speciaal Nederland~
sche belangen. Herhaalde malen werd er door regeering en volksver~
tegenwoordiging op gewezen, dat de een of andere verandering niet
nadeelig was voor het belang van het moederland. V erschillende tarief~
posten getuigen zelfs van een regeling, waarbij het Nederlandsche
belang boven het Indische prevaleerde. Uit het wetsontwerp, dat tot
de wet van 1907 leidde, werd de voorgestelde verhooging op wijn
teruggenomen, omdat men te rekenen had " . .. niet uitsluitend met
Indische belangen, maar hoofdzakelijk met groote Nederlandsche be~
langen" 4), daar Frankrijk ons met retorsiemaatregelen bedreigde. In
1920 kwam men terug op het in het ontwerp van wijziging voorge~
stelde recht van 12 % op verschillende ijzerwaren en werd tengevolge

.ra 1872. Rekening gehouden

1) Mr. J. van Wel der e n bar 0 n Ren ge r1I : " Schets eener parlementaire
geschiedenis van Nederland van 1849-189r, dl. Il, pag. 399.
2) Werd deze politiek vroeger veelal uitsluitend op grond van de Nederlandsche
belangen verdedigd, de ethische politiek verlegde het accent naar het Indische
belang.
3) Slechts bij één schrijver wordt een andere meening aangetroffen, n.l. bij
Arc h i b a I d R. Col q u b 0 u n in het verouderde werk .. The mastery of the
Pacific", pag. 352. De zware rechten, tot 1886 op sigaren uit Manilla en Havana
gelegd, onder voorwendsel, dat hun waarde veel hooger was dan die der producten
van de nationale industrie, zijn als de laatste feitelijke discriminatie te beschouwen.
f) Handelingen Eerste Kamer 1906-'07, pag. 399.
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van een adres van Nederlandsche constructiefabrikanten het recht op
6 % vastgesteld. In 1924 werd de post "tabak. sigaren en sigaretten"
gesplitst in "tabak, sigaren", die f 100.-. en "tabak, sigaretten", die
f 150.- per 100 K.G. moeten betalen, waarbij men angstvallig de be~
langen van "de noodlijdende sigarenindustrie in Nederland" in het
oog vatte.
Bleef het beginsel van de open deur dus gehandhaafd, niet valt te
ontkennen, dat herhaalde malen stemmen opgingen voor een preferen~
tieel systeem, althans in de Indische tarieven. In onze inleiding stipten
we dit reeds even aan en we zullen er in ons laatste hoofdstuk, waar
we de wenschelijkheid van een dergelijk stelsel voor Indië overwegen,
op terugkomen.
Wat de tariefpolitiek ten aanzien van Suriname en Curaçao aan~ Suriname
gaat. hierover is geen verschil van meening. Suriname. de weinig
en Curaçao.
bloeiende. ver van het moederland verwijderde kolonie. welke slechts
een zeer beperkt afzetgebied vormt, is wel een open deur kolonie bij
uitnemendheid. Curaçao, "The Hongkong of the Carihean" 1), dankt
zijn hloei voornamelijk aan het feit. dat het reeds vroeg een vrijhaven
was. Verandering van dezen toestand zou dan ook waarschijnlijk den
ondergang van deze ver verwijderde, weinig produceerende en van
nature tot transito~haven geschapen bezitting beteekenen; nog steeds
schuilt waarheid in het woord van Sm i t h: " Curacao and Eustatia
the two principal islands belonging to the Dutch are free ports open
to the ships of all nations and this freedom ... has heen the great
cause of the prosperity of these two harren islands" 2).
1) Aldus de titel van de Januari 1919 verschenen. aan Curaçao gewijde aflevering
van "The Amel"Ïcas".
2) "Wealth of Nations", b. IV. eh. 7. part 11.
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Japaa.

H 0 0 F D S TUK VI.
DE KOLONIALE HANDELSPOLITIEK DER ANDERE
MOGENDHEDEN. - DE MANDAATGEBIEDEN.
OVERZICHT.
Na de meer uitvoerige beschouwingen. welke wij wijdden aan de
handelspolitiek der drie groote koloniale mogendheden in hun over~
zeesche gewesten. willen wij volledigheidshalve in dit hoofdstuk zeer
summierlijk nagaan. welke gedragslijn in de overige koloniën en in
sommige mandaatgebieden gevolgd wordt, en een algemeen schema~
tisch overzicht van de huidige tariefpolitiek in de koloniën. dominions
en mandaatgebieden geven.
Het Japansche rijk is te verdeelen in het oorspronkelijke moeder,,;,
land. "naichi". gelijk de bevolking zegt, en de streken. welke door
annexatie daar rondom verworven werden. Korea uitgezonderd, waren
deze gebieden meestal dun bevolkte landen. welke Japan's bevolkings~
surplus gemakkelijk opnamen. zoodat het Japansche element er thans
numeriek sterk overheerschend is. Dientengevolge en mede doordat
deze gewesten gemeenlijk niet zeer ver verwijderd waren. werden ze
gewoonlijk meer als integreerende deelen van het rijk, dan als eigen~
lijke koloniën beschouwd, hetgeen nog bevorderd werd door de poli~
tiek om van Japan een "einheitlichen" staat te maken. De assimilatie
der nieuwe gebieden vol~rok zich uiteraard in een vrij langzaam tempo.
Wij meenen een drietal streken te kunnen onderkennen. waar dit
proces zich nog niet geheel en al voltrokken heeft, en die dus, zij het
met eenige reserves. meer als koloniën dan als deelen van het moeder~
land zijn te beschouwen. namelijk Formosa. Saghalin en Korea. Steun
vindt deze opvatting in het volgende:
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de administratie van deze gebieden wijkt af van die van de
andere rijksdeelen en vertoont overeenstemming met die van
koloniën:
de bevolking is niet vertegenwoordigd in het parlement:
de Japansche wetten gelden er niet zonder meer. maar eerst
nadat ze door een keizerlijke verordening zijn ingevoerd 1).
In het kader der Japansche assimilatiepolitiek past volkomen de ge~
volgde tariefpolitiek. welke gericht is op de verkrijging van één tol~
gebied. In 1909 werd het assimilatiebeginsel in de koloniale tarief~
politiek aanvaard door de Japansche invoerrechten toepasselijk te ver~
klaren voor Formosa en Saghalin. terwijl evenmin als voorheen. toen
er een preferentieel systeem bestond. het onderling verkeer door tollen
zou worden belemmerd.
Toen Korea in Augustus 1910 geannexeerd werd. verbond Japan
zich. de bestaande tarieven. welke door verdragen met verschillende
mogendheden tot stand waren gekomen 2). zij het met enkele wijzi~
gingen. gedurende een tiental jaren te handhaven. Dadelijk na het
afloopen van dezen termijn werd het Japansche tarief. al werden er
enkele veranderingen aangebracht. ook hier ingevoerd. Opmerkelijk
is. dat de bevoorrechting van het moederlandsche product in sommige
gevallen zelfs zoover gaat. dat dit door de heffing van een taxe de
consommation uitsluitend van het buitenlandsche artikel nog boven het
gewone. ook in Japan geldende invoerrecht. in Korea nog meer be~
scherming geniet dan in het eigen land.
Niet gemakkelijk valt uit te maken. welke bezittingen der Ver~ Vereenigde
eenigde Staten als koloniën en welke als deelen van het moederland
Staten.
zijn te qualificeeren. De United States tariEf commission wijst er op 3).
dat de gebieden. welke door de oorspronkelijke dertien staten ver~
kregen werden. aanvankelijk volkomen als koloniën werden bestuurd.
maar nooit officieel - zulks in tegenstelling met het algemeene spraak~
gebrUik - als zoodanig werden aangeduid. In analoge verhouding
bevinden zich thans gemeenlijk de overzeesche gewesten. Genoemde
commissie poogt niet het vraagstuk. welke bezittingen al dan niet kolo~
1) Zie 0 ska r S c hol z: ,.11andbücher des Weltverkehrs", dl. I. pag. 124.
2) Het Engelsch~Koreaansche verdrag van 1883 schiep een regeling. welke vrijwel
ongewijzigd tot 1920 gehandhaafd bleef.
3) "Coionial tSl'ift policies", pag. 572.
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niën zijn. tot een solutie te brengen. maar rekent. "merely for purposes
of convenience". de Philippijnen. Porto Rico. Samoa. Guam. de
Kanaal~zöne en de Virgin eilanden wèl. daarentegen Alaska en Hawaï
niet daartoe.
Met deze onderscheiding kunnen wij ons. ook om andere redenen.
volkomen vereenigen. Immers. letten wij op de politiek. ten opzichte
van alle nieuwe gewesten gevolgd. dan zien we. dat deze steeds op
assimilatie gericht is geweest. Op het vasteland van Amerika ontwik~
kelden alle veroverde en gekochte gebieden zich daardoor tot volkomen
gelijkwaardige staten. Weliswaar hebben Alaska en Hawaï thans dit
stadium nog niet bereikt. maar ze zijn toch als "territoriën" vrijwel met
de staten gelijkgesteld. Op handelspolitiek gebied is de assimilatie vol~
ledig voltrokken; zoowel Alaska als Hawaï hebben het tarief der V er~
eenigde Staten. terwijl de onderlinge handel onbelast is.
De overige gebieden zijn nog niet in deze positie. doch ook hier
blijkt verschil in ontwikkeling. Zoo is het waarschijnlijk. dat Porto
Rieo eerlang staatkundig de phase van de twee zoo even genoemde
bezittingen zal bereiken. terwijl op handelspolitiek terrein de assimilatie
reeds volkomen is doorgevoerd. In 1900 kreeg het eiland namelijk het
tarief der Vereenigde Staten. De moederlandsche import ontving een
85 % reductie verleenend preferentieel tarief. dat tot 1902 van kracht
bleef. toen alle rechten op Amerikaansche producten werden afge~
schaft.
De verovering der Philippijnen maakte aldaar een einde aan de
preferentie. welke Spanje genoot. Het vredesverdrag van Parijs van
1898. hetwelk gedurende tien jaren dwong tot het toelaten der Spaan~
sche goederen op gelijke voorwaarden als de Amerikaansche. verhin~
derde de toepassing van een begunstiging verleenend systeem. Sedert
1909 evenwel worden de artikelen uit de Vereenigde Staten vrij toe~
gelaten; het moederlandsche tarief werd echter niet ingesteld. hun
theoretisch beginsel viel aan den praktischen zin der Amerikanen ten
offer. Slechts tot preferentie. niet tot assimilatie is het dus gekomen
en de belangen dezer gewesten loop en zoo weinig parallel met die van
het moederland. dat een dergelijk stelsel binnen afzienbaren tijd niet
te verwachten is.
Guam heeft evenmin het moederlandsche tarief. De Vereenigde
Staten genieten sedert 1900 bevoorrechting. doordat hun goederen on~
belast kunnen worden ingevoerd.
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De wet van 1917 handhaafde de tijdens het Deensche bewind tot
stand gekomen tarieven der Virgin eilanden. Zoowel het tarief van Ste.
Croix. als dat van St. Thomas en St. John. welke tevc;>ren geen prefe~
rentie kenden. werden slechts in dier voege gewijzigd. dat de Ameri~
kaansche invoer thans niet door invoerrechten getroffen wordt.
Het verdrag van 1899 met Engeland en Duitschland waarborgt den
partijen in Samoa gelijke privileges en verplicht dus tot een niet..,dis~
crimineerende politiek 1 ). Een open deur politiek wordt ook in de
Kanaal~zöne gevolgd. krachtens het verdrag van 1903 en de overeen~
komst van 1904 met Panama.
Toen België in 1908 den Congo verkreeg. werden de bestaande ver~ België.
dragen van den Congo V rij~staat gehandhaafd. Ook de verplichtingen.
door de Berlijnsche conferentie van 1885 opgelegd. bleven van kracht.
hetgeen dus elke discriminatie in het gebied uitsloot.
In Portugal was de koloniale handel oudtijds in handen van den Portugal.
staat. Het sterk doorgevoerde mercantilisme bleef langen tijd in al zijn
hardheid gehandhaafd. Eerst in de tweede helft der 18e eeuw werden
eenige verzachtingen aangebracht. In 1809 verdween het staatsmono~
polie. echter slechts ten voordeele van de eigen onderdanen. Buiten~
landsche invoer werd eerst in 1837 geduld en nog uitsluitend van die
artikelen. welke. op Portugeesche schepen vervoerd. den moederland~
schen geen concurrentie aandeden. Spoedig daarop werd ook vreemde
invoer. door het openen van onderscheidene havens. veroorloofd. In
1838 werd het assimilatiebeginsel aanvaard. De koloniale gouverneurs
waren echter bevoegd. voor hun kolonie wijzigingen in het Portu~
geesche tarief aan te brengen. Het assimilatiestelsel bleef niet gehand~
haafd 2). maar maakte plaats voor het preferentieele systeem. Den
moederlandschen producten een reductie van ten minste 50 % van het
laagste recht. waarmede soortgelijke buitenlandsche goederen belast
worden. te verleenen. werd in den loop der jaren een fundamenteel
beginsel van koloniale tariefwetgeving. waarvan slechts in enkele
bizondere gevallen werd afgeweken.
1) Art. 228 van het verdrag van VersaUles maakte een einde aan de uit boven~
genoemd verdrag voortvloeiende Duitsche rechten.
2 ) Wel voor de Azoren en Madeira. welke eilanden thans niet meer als koloniën.
maar als gelijkwaardige deelen 'Van het moederland zijn te beschouwen.
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Een gedeelte van Angola. namelijk Portugeesch Congo. dat tot het
conventioneele Congo~bekken behoort. kent geen begunstiging.
Ook wordt een open deur politiek gevolgd in de kleine. dicht bij
Hongkong gelegen bezitting Macao. die ten einde het transito~verkeer
te behouden. in 1845 een vrijhaven werd. Timor hief sedert 1887. ge~
zien zijn kleine oppervlakte en zijn geïsoleerde positie. een zeer matig
invoerrecht. terwijl enkele preferenties verleend werden. Tien jaren
later werd dit recht verzwaard. Voor een bepaald aantal goederen
bestaat ook thans nog begunstiging. doordat sommige moederlandsche
waren vrij binnenkomen en soortgelijke vreemde artikelen belast
worden.
Geen open deur politiek wordt in Damao en Goa. de kleine bezit~
tingen in Voor~Indië. gevolgd. niettegenstaande de wenschelijkheid
hiervan moeilijk voor twijfel vatbaar is. De sedert 1894 vele specifieke
rechten. welke ongeveer 1/7 der waarde bedragen en waarop Portugal
een reductie van 50 % geniet. zijn zeker niet bevorderlijk voor de ont~
wikkeling van deze gebieden.
Guinea liet sedert 1877 bijna alle goederen ·vrij. Waar zulks niet het
geval was. kreeg het moederland 50 % reductie. Deze discriminatie
werd in 1892 afgeschaft. toen een uniform recht van 10 % ad valorem
geheven werd. welke afwijking van de algemeen gevolgde politiek toe
te schrijven valt aan de ligging dezer kolonie. Het algemeene tarief
werd in 1920 op 20 % ad valorem gebracht. terwijl de 50 % reductie
in eere hersteld werd.
Een korting van 70 % gaven de Kaap Ver de eilanden in 1882; tien
jaren later werd deze tot 80 % verhoogd.
Evenzoo ging het in Sao Thomé en Principe. waar de reductie thans
niet minder dan 90 % bedraagt.
Troffen wij - afgezien van de minimum~reductie - tot hiertoe
weinig overeenstemming in de Portugeesche koloniale tarieven aan. de
twee groote Afrikaansche bezittingen verheugen zich zelfs niet in een
voor het gansche gewest geldend tarief. maar zijn in districten ver~
deeld.
Angola omvat naast den reeds genoemden Congo het district Ambriz.
waar sinds 1892 gemeenlijk 6 % ad valorem geheven wordt en het
moederland 90 % reductie ontvangt. In Loanda. Benguella en Mossa~
medes wordt gewoonlijk 20 % ad valorem gevorderd en is de reductie
varieerend. daar ze. hoewel op 90 % vastgesteld. door de gouverne~
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menten tot 50 % kan verminderd worden. Tevens wordt aldaar een
allen gelijkelijk drukkend. additioneel recht geheven.
Een nog minder overzichtelijke situatie treffen we in Oost~Afrika
aan. Niet alleen zijn er verschillende tarieven voor districtsgroepen.
maar ook de samenstelling van zulk een groep verandert wel eens.
waardoor de helderheid niet bevorderd wordt. Men onderscheidt thans
een tarief voor Mozambique. Kilimane en Lourenço~Marquez. een voor
Inhambane en T ete. een voor het gebied der Mozambique Co. en een
voor dat der Nyassa Co. In deze tarieven varieert de preferentie verleenende reductie tusschen 50 en 90 %.
De Spanjaarden beperkten zich in hun koloniale ondernemingen niet. SpaaJe.
gelijk oudtijds de meeste volkeren, tot het stichten van handelsfactorijen, maar drongen ver in de binnenlanden door, stationeerden daar
vele militaire en civiele autoriteiten en trachtten, niet het minst met
behulp van de geestelijkheid, meer blijvend hun stempel op de nieuwe
gebieden te drukken. Dit neemt niet weg, dat ook zij aan het bezit
van koloniën een ius excludendi alios meenden te mogen ontleenen.
waardoor hun handelspolitiek een streng monopolistisch karakter droeg
en zeer langen tijd behield. Zelfs in de vrijhandelsperiode werden be~
langrijke preferenties aan g()ederen. uit het moederland afkomstig of
met nationale schepen vervoerd, verleend en bleven nog. met name
voor de Aziatische koloniën. prohibities van kracht.
Tariefbegunstiging wordt thans in alle koloniën aangetroffen, behalve in Marokko. waar het verdrag van Algeciras tot een open deur
politiek noopt.
In Rio de Oro geeft de wet van 1912 den moederlandschen goederen, op nationale schepen vervoerd, vrijen toegang.
Het tarief van 1893 voor Fernando Po werd in 1907 in gewijzigden
vorm toepasselijk verklaard op geheel Spaansch Guinea en verleent in
vele gevallen preferentie 1).
1) De Kanarische eilanden worden als een Spaansche provincie bestuurd en vertegenwoordigd. Het Spaansche tarief wordt evenwel niet toegepast. daar deze eilanden sinds 1854, gezien hun ligging op het kruispunt van vele belangrijke scheepvaartlijnen, vrijhavens zijn. Om fiscale redenen worden geringe rechten geheven.
BIJ de vaststelling van het tarief wordt zeer sterk met de Spaansche belangen rekening gehouden en in 1914 werd van moederlandsche suiker zelfs een preferentieel
recht geheven.
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Italië.

Aanvankelijk bezat Italië van Erytrea slechts de havenstad Assab,
welke in 1880 een vrijhaven werd. Vijf jaren later werd Massowa ver~
kregen en werden de Italiaansche producten, in onderscheiding met de
buitenlandsche, van invoerrechten vrijgesteld. Toen er naderhand een
tarief voor de geheele kolonie kwam, hief dit, enkele uitzonderingen
daargelaten, 8 % ad valorem van vreemde goederen en liet de moeder~
landsche vrij.
Libye kent sinds 1914 eveneens een preferentieele behandeling van
de Italiaansche artikelen. Beweerd wordt, dat voordien reeds een ver~
kapte begunstiging zou hebben bestaan, doordat bij de bepaling der
waarde van de onder het tarief vallende goederen de taxatie der
moederlandsche waren steeds te laag zou geschied zijn 1) .
Somaliland kwam in 1891 onder het bestuur van een Italiaansche
compagnie. Daar het land geographisch viel onder het verdrag van
Berlijn van 1885 en de Italiaansche regeering de daar overeengekomen
regeling in het verdrag met Engeland en Duitschland van 1890 ook
voor zich als bindend erkend had. werden, gezien de compagnie aan
de internationale verplichtingen van Italië gebonden was, geen diffe~
rentieele rechten geheven. Het bestuur werd in 1905 door Italië over~
genomen en een tarief werd ingevoerd, dat voor een dertien tal posten
onderscheidene rechten bevatte. In de volgende jaren werd de begun~
stiging over een grooter aantal artikelen uitgebreid. Het feit. dat de
invoer weinig beteekenend was, en de omstandigheid, dat de bevoor~
rechting voor het moederland gering bleef, daar de transito~handel
geen hooge invoerrechten duldde. terwijl de fiscale nooden der kolonie
beletten, dat de rechten voor de Italiaansche artikelen al te zeer wer~
den verlaagd. verklaren wel veel. maar rechtvaardigen deze verdrags~
schennis 2), waartegen geen verzet rees, in geenen deele. Daar het aan~
deel van Italië in den invoer weinig steeg, ging men na 1911 tot be~
Ceuta en Melilla maken politiek geen deel uit van Marokko, maar behooren sedert
1854 resp. tot de provincies Cadiz en Malaga. Sinds 1863 zijn het vrijhal\l'ens. Des~
niettemin zijn de invoerrechten in Ceuta in twee klassen verdeeld: de lagere rechten
gelden voor den kusthandel, de hoogere voor den buitenlandschen handel. Daar de
handel met Spanje tot den kusthandel gerekend wordt, bestaat er de facto preferentie.
Bovendien worden er geringe gemeentelijke rechten geheven, die een niet uniforme
bevoorrechting verleenen.
1) United States ta riff commission, op. cit., pag. 418/19.
2) Ook het bepaalde maximum der te heffen rechten werd ovet'schreden.
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langrijker, zij het nog steeds gematigde, begunstigingen over, waardoor
de moederlandsche positie sterk verbeterde.
De protectoraten van Noord~Somaliland, waar het Italiaansche ge~
zag tot voor kort niet meer dan nominaal was, hebben geen handel van
eenig belang. Men kan ze rekenen tot de open deur koloniën.
Bet verdrag van Versailles vertrouwde de Duitsche koloniën en Mandaat;
gedeelten van het Turksche rijk toe aan mandatarissen onder toezicht
gebieden.
van den Volkenboód. Hoewel deze gebieden niet als koloniën zijn aan
te merken, staan ze in sommige gevallen in een dermate nauwe relatie
tot hun mandataris, dat hun positie die der koloniën zeer nabij komt,
waarom ze hier dan ook kortelijk behandeld worden.
Niet alle gebieden; immers art. 22 van het Volkenbondspact onder~
scheidt een drietal groepen en erkent de te voren tot het Turksche rijk
behoorende landen, welke tezamen klasse A vormen, provisioneel als
onafhankelijke naties, aan wie door den mandataris slechts advies en
hulp bij het bestuur wordt verleend.
Meer gelijkenis met koloniën vertoonen de overige groepen.
Tot klasse B behoor en Tanganyka, Kameroen en Togo. In het eerste
gebied was Duitschland door de Congo-overeenkomst, in de beide
andere door het verdrag met Engeland van 1885 gehouden een open
deur politiek te volgen. Deze toestand is bestendigd geworden; art. 22
sluit discriminatie ten nadeele van leden van den bond nadrukkelijk uit.
De landen, welke klasse C vormen, worden bestuurd als integree~
rende deelen van het gebied van den mandataris. Deze groep is voor
ons de belangrijkste, omdat deze gebieden de meeste overeenstemming
met koloniën vertoonen en bovendien te hunnen opzichte discriminatie
niet uitdrukkelijk verboden is.
De Carolinen, Marianen en Marshall eilanden, welke mede door de
onderhandelingen in 1886 met Engeland, tijdens de Duitsche heer~
schappij geen preferentie kenden, volgen ook als Japansch mandaat~
gebied een open deur politiek.
Nieuw~Guinea, hetwelk door Australië bestuurd wordt, geeft geen
openlijke preferentie, hoewel de tarief-commissie zulks adviseerde. Op
allerlei wijze wordt echter buitenlandsche concurrentie belet en tracht
men den mandataris een feitelijk monopolie te verschaffen 1).
1) Het eenige exportartikel van belang, kopra, mag slechts naar Australië verscheept worden. Daar de, ook in Nieuw-Guinea van kracht zijnde, Australische
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West~Samoa kreeg, hoewel het verdrag van 1899 tusschen Enge~
land, de Vereenigde Staten en Duitschland, dat voor de beide eerst~
genoemde mogendheden nog van kracht was, begunstiging verbood,
van Nieuw~Zeeland in 1920 een tarief. dat goederen uit het Britsche
rijk een reductie van 2/3 van het normale recht verleende.
In 1915 werd Zuid~West~Afrika door de Zuid~Afrikaansche Unie
geassimileerd; het verleent dus dezelfde preferentie aan Engeland als
het dominion.

al

VolkeDboad
In verband met de meening, die wel eens geuit wordt, als zouden
prderentieele koloniale preferentieele rechten de harmonie onder de volkeren ver~
rechtea,
storen, een casus belli vormen, ongerechtvaardigd en onbehoorlijk zijn

en ten nadeele strekken van de koloniale volken, is het niet zonder
belang, het standpunt van den Volkenbond inzake deze kwestie iets
nader te beschouwen.
De overweging, welke den artikelen van het Volkenbondspact voor~
afgaat, zegt onder meer, dat het voor de samenwerking der volken en
voor de handhaVing van vrede en veiligheid noodzakelijk is, de inter~
nationale verhoudingen te fundeeren .. sur la justice et l'honneur".
Dit toepassend in verband met de mandaatvolkeren, wordt in art. 22
het leidende principe aldus aangegeven: .. Le bien~être et Ie dévelop~
pement de ces peuples forment une mission sacrée de civilisation, et il
convient d'incorporer dans Ie présent Pacte des garanties pour l'accom~
plissement de cette mission".
Deze waarborgen worden nu in § 5 van hetzelfde artikel, speciaal
in verband met de gebieden van klasse B, aangegeven, waar naast het
verbod van slavenhandel. de verzekering van geloofs~ en gewetens~
vrijheid enz. gevorderd worden .. des conditions d'égalité pour les
échanges et Ie commerce".
In de volgende § wordt gesproken over de gebieden van klasse C,
welke .. des garantis prévus plus ha ut dans l'intérêt de la population
indigène" ontvangen.
Oppervlakkig beschouwd, zou men kunnen meenen, dat dus ook voor
scheepvaartwetten het verkeer tusschen beide landen schier uitsluitend voor de
Britsche marine reserveeren, kunnen vreemde schepen aldaar geen lading innemen,
waardoor de buitenlandsche handel dus vrijwel onmogelijk wordt gemaakt. Voorts
wordt de vreemdeling gedupeerd door de verleening van monopolies en scheepvaartsubsidies aan landgenooten.
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deze groep een discrimineerend tarief verboden was. te meer daar de
verschillende garanties van § 5 zoowel in den Franschen als in den
Engelschen tekst gecoördineerd zijn.
Toch moet men tot de conclusie komen. dat de open deur politiek
limitatief voor de gebieden van klasse B is voorgeschreven en geen
aanwijzing voor de in de landen van de derde groep te volgen handels~
politiek gegeven wordt. en wel. omdat:
de Duitsche tekst in § 5 tusschen de verschillende garanties
onderscheidt en de handelsgelijkheid in een afzonderlijken zin
noemt;
in de gebieden van klasse B een reeds door verdragen verkregen
recht op handelsgelijkheid bestond. dat handhaving wenschelijk
maakte. terwijl een dergelijk recht ten opzichte van de landen van
groep C in het algemeen niet aanwezig was. waardoor continuatie
hier onmogelijk was;
in § 6 slechts gesproken wordt over garanties in het belang der
inlanders. hetgeen ongetwijfeld wel op de overige waarborgen
slaat. maar niet de garantie der handelsgelijkheid omvat. omdat
het. minst genomen. dubieus is of handelsongelijkheid voor de in~
heemsche bevolking nadeelig is. en er. anders dan ten aanzien
van de andere waarborgen. in elk geval geen communis opinio
dienaangaande bestaat;
de praktische toepassing zulks uitwijst.
Uit een en ander valt dus af te leiden. dat het Volkenbondsstatuut.
door het toelaten van begunstigende tarieven in de mandaatgebieden
van klasse C. van oordeel is. dat een dergelijk tarief de harmonie der
volkeren niet verstoort. geen aanleiding tot een oorlog vormt. zoowel
juridisch als moreel geoorloofd is te achten en het welzijn en de ont~
wikkeling van een koloniaal volk niet belemmert.
Hieronder geven we een overzicht van de koloniën van Frankrijk. Overzicht.
Engeland. Nederland. Japan. de Vereenigde Staten. België. Portugal.
Spanje. Italië. van de Engelsche dominions en van de mandaatge~
bieden. behoorende tot de klassen B en C. Als criterium voor de in~
deeling dezer gewesten hebben wij de thans daar ter plaatse gevolgde
tariefpolitiek genomen.
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AARD DER TARIEFPOLlTIEK.
Open deur

Landen

Vrijwillig
Indië
Somaliland
Frankrijk

Enteland

Nederland

Aden
Bahrein eil.
Broenel
Ceylon
Falkland ei! .
Gamblë
Gibraltar
Hongkong
India
Malelsche staten
Malta
Mauritius
Newfoundland
Nieuw-Guinea
Noord-Borneo
Norfolk eil.
Serawak
Seychellen
Sierra Leone
St. Helena
Soedan
SomalIland
Straits Settlements

I

Preferentie

Assimilatie

Krachtens verdrag
Congo
Dahomey
Ivoorkust
Marokko
Nieuwe-Hebriden

Egypte
Gilbert en
Ellice eil.
Goudkust
Kenya
Nigerië
N.-O.-Rhodeslë
Nyassaland
Oeganda
Salomons eil.
Tonga
Zanzibar

Guinea
Indo-China
Oceanië
Senegal
St. Pierre en
Miquelon

I

Algiers
Gaboen
Guadeloupe
Madagascar
Martinique
Nleuw-Caledonif
Réunion

Antigua
Australië
Bahama ell.
Barbados
Basoetoland
Beetsjoeanaland
Bermuda
Canada
Cook eil.
Cyprus
Dominica
Fldzjl eiI.
Guyana
Honduras
Jamaica
Montserrat
Nieuw-Zeeland
St. Christoffel-Nevis
Ste. Lucla
St. Vincent
Swaziland
Trlnidad
Turks en
Caicos eil.
Virgin ei!.
Zuid-Afrika
Z .- en N .-W.Rhodesië

Curaçao
Indië
Surl.name
Formosa
Korea
Saghalin

Japan

Vereenitde
Staten
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Kanaal-zone
Samoa

Guam
Philippijnen
Virgin ei!.

Porto Rico

Open deur

Landen
Vrijwillig

I

Preferentie

I Congo

Bel~iê

Macao

Congo

Portut.1

Marokko
Spanjo

Noord-Somaliland

I

Angola
Guinea
Indië
Kaap Verde ei!.
Oost-Afrika
Sao Thomé en
Principe
Timor
Pernando Po
Guinea
Rio de Oro
Erytrea
Libye
Somaliland

Italit

Kameroen
Tanganyka
Togo

M.nd •• ttobieden
ld .... B
Manda.tgebiedon
klall.o C

Assimilatie

Krachtens verdrag

Carolinen
Marianen
Marshall ei!.
Nieuw-Guinea

West-Samoa
Z.-W.-Afrika

In dit overzicht valt op. dat er nog zooveel gebieden zijn - bijna Gevolgtrekking.
de helft van het totale aantal- welke een niet~discrimineerende tarief~
politiek volgen. Voor een belangrijk gedeelte is dit evenwel een gevolg
van verschillende verdragen gebleken. zoodat het moederland aller~
minst in al deze gevallen geacht kan worden van oordeel te zijn. dat
een dergelijke politiek voor de betreffende koloniën de meest aanbe~
velenswaardige is. daar de verdragen meestal tot stand kwamen óf ten
einde tot een voor alle rivalen bevredigend compromis te komen. óf als
een resultaat van de door Bis mar c k gevolgde koloniale politiek.
welke er aanvankelijk op gericht was. Duitschland koloniale afzetge~
bieden te bezorgen. zonder dat daardoor de op een koloniale mogendheid drukkende verplichtingen behoefden te worden aanvaard. Op
grond van hun in hun andere koloniën gevolgde tariefpolitiek mag men
aannemen. dat geen der mogendheden - behalve Engeland - welke
thans een open deur politiek krachtens een verdrag voert, in het alge~
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meen in deze gebieden een dergelijke gedragslijn zou volgen. indien
de vrijheid bestond. naar eigen inzicht te handelen.
Kunnen de gebieden. waar de open deur politiek krachtens ver~
dragen wordt gevoerd. dus voor de beoordeeling van het gevoelen der
koloniale mogendheden in dezen van geen belang zijn. des te meer
valt uit hun gedragslijn ten opzichte van hun andere bezittingen te
leeren.
In een niet onbelangrijk aantal gevallen wordt ook vrijwillig een
open deur politiek gevolgd. Schakelen we Nederland nu uit. dan blijkt
echter. dat de Vereenigde Staten. Japan. België en Spanje nimmer
deze politiek volgen. dat Italië en Portugal dit ten opzichte van één
en Frankrijk ten aanzien van twee koloniën doen. terwijl alleen Enge~
land deze houding nog menigmaal als de juiste ziet.
Gaan we na voor welke koloniën de open deur politiek vrijwillig tot
richtsnoer dient. dan blijkt. dat - op enkele uitzonderingen na - al
deze gebieden als afzetgebieden zeer onbelangrijk. ja vaak zelfs geheel
en al te verwaarloozen zijn. Bijna steeds zijn deze koloniën Of transito~
havens. waar vrijstelling van invoerrechten. of althans geringe niet~
discrimineerende rechten. het aangewezen stelsel vormen. Of het zijn
kleine. geïsoleerde. ver van het moederland gelegen gebieden. welke in
geenen deele in hun eigen behoeften kunnen voorzien. maar aange~
wezen zijn op import uit nabijgelegen vreemde bezittingen. öf landen.
waar belangrijke invoerrechten niet gemist kunnen worden - en dus
ook geen voorkeurstarieven aan het moederland verleend kunnen wor~
den omdat deze verreweg de voornaamste bron van inkomsten
vormen.
Bezien we vervolgens de koloniën. welke preferentie verleenen. en
die. waar de aan het moederland verleende voorkeur zelfs zoo ver gaat.
dat men het assimilatiestelsel heeft aanvaard. dan blijkt. dat deze groep
niet alleen numeriek sterker is dan die. waar vrijwillig een open deur
politiek wordt gevolgd. maar dat hiertoe ook vrijwel alle groote en be~
langrijke bezittingen behooren. We wijzen slechts voor Engeland op
de dominions Canada. Australië. Nieuw~Zeeland en Zuid~Afrika. voor
Frankrijk op Algiers. Tunis en Indo~China. voor de Vereenigde Staten
op de Philippijnen en Porto~Rico. voor Portugal op Angola en Oost~
Afrika en op de Japansche koloniën. Wat belangrijkheid als afzetge~
bied betreft. verzinken de koloniën. waar vrijwillig een open deur poli~
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tiek wordt gevolgd, dan ook ten eenenmale in het niet in vergelijking
met de voorkeur~verleenende gebieden.
In dit en in de vorige hoofdstukken meenen we voldoende uitvoerig
de ontwikkeling der tariefpolitiek in de verschillende overzeesche ge~
westen geschetst te hebben om te kunnen constateeren, dat het prefe~
rentieele systeem de laatste jaren al meer als het juiste midden wordt
beschouwd. Eenerzijds zagen we de belangrijkste afzetgebieden van
Engeland, zijn dominions, het stelsel van de open deur verlaten en tot
preferentie komen. Aan den anderen kant werd de groep der geassimi~
leerde koloniën verzwakt door den overgang van de zoo beteekenisvolle
Fransche kolonie Indo~China tot het voorkeurssysteem. Dat Japan in
al zijn bezittingen en de Vereenigde Staten nog gedeeltelijk zoozeer
vasthouden aan de assimilatiepolitiek, vloeit uitsluitend voort uit de
neiging dier landen, om hun dichtbij gelegen gebieden tot deelen van
het moederland te maken, hetwelk door aanwezigheid van een rasver~
wante bevolking of door sterke immigratie uit het moederland zeer
bevorderd wordt.
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lDIeidiag.

H 0 0 F 0 S TUK VII.
DE NEDERLANDSCHE INVOER IN INDUt
Ongetwij feld ware het belangwekkend, ten opzichte van de verschil~
lende door ons besproken bezittingen na te gaan, welk aandeel het
moederland in den invoer in zijn overzeesche gewesten bezit. Waar~
schijnlijk zouden uit de zoo verzamelde gegevens waardevolle con~
clusies in verband met de koloniale tariefpolitiek getrokken kunnen
worden, al willen we absoluut niet beweren, dat uitsluitend de aard
dezer politiek van alles beheerschende beteekenis te achten is voor den
omvang van den handel met het moederland.
Van vele gebieden bestaat evenwel geen betrouwbaar statistisch
materiaal. ook zijn de statistieken dikwerf zeer bezwaarlijk onderling
te vergelijken. Het behoeft voorzeker geen rechtvaardiging, dat wij ons
hier niet zullen wagen aan een poging om een overzicht van alle kolo~
niale invoeren te geven, een arbeid, welke zoo veelomvattend zou zijn
en zulke hooge eischen zou stellen, dat hij, voor zoover ons bekend is,
nimmer tot stand gebracht of zelfs maar beproefd is, en welke ver~
moedelijk slechts door de samenwerking van vele deskundigen tot stand
zou kunnen komen.
We willen ons beperken tot het geven van een beeld van de ont~
Wikkeling der Nederlandsche positie in den Indischen import gedu~
rende de laatste jaren, waarbij we dus in geenen deele zullen streven
naar eenige volledigheid. Te meer hepalen we ons tot een summier
overzichf, nu de in 1926 ingestelde Sub~Commissie uit de Commissie
voor de Economische Politiek, welke de vraagstukken betreffende
onzen handel op Indië in studie genomen heeft, zoowel in 1928 als in
1930 een uitvoerige schets van den invoer in Indië gepubliceerd heeft 1 )
1) Onder de verslagen en mededeelingen van de afdeeling Handel en Nijverheid
van het Departement van Arbeid, Handel en Nijverheid met den titel ..Onze handel
op Nederlandsch-lndië",
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Dat wij wat betreft het statistisch materiaal niet volstaan met verwijzing
naar deze publicaties, is een gevolg van het feit, dat ons sedert het
verschijnen van het laatste geschrift der sub~commissie nieuwere gegevens ten dienste staan.
De invoeren in Java en Madoera en vooral in de Buiten Gewesten De Indische
zijn zeer sterk toegenomen. Hier volgt een overzicht van de invoeren
IDTOU.
voor particuliere rekening - goud en zilver uitgezonderd - van
1913 en van de jaren na den oorlog en de daarop volgende boom~
periode, toen de invoer wederom een eenigszins normaal karakter ver~
kregen had, uitgedrukt in millioenen guldens 1).
1913
Jaar
301
J. & M.
B.G.... ..... . 137

1923
431
184

1925
531
287

1927
547
335

1928
609
339

1929
622
390

1930
540
305

Totaal ... .. .

615

818

872

948

1052

845

438

De sterke toename in de na~oorlogsche jaren evenals de daling in
1930 komt voor een niet gering gedeelte door de groote prijsschom~
melingen. Een juister beeld zou na omrekening met de indexcijfers
verkregen kunnen worden, hetgeen we evenwel. om verwarring te
voorkomen, noch hier, noch elders zullen doen.
Uit de snelle vermeerdering van den invoer blijkt, dat de inheem~
sche nijverheid, hoewel hier en daar reeds door haar voor een niet
1) De hier en verder in dit hoofdstuk voorkomende statistische gegevens zijn
ontleend aan of bewerkt uit de door het Centraal Kantoor voor de statistiek in N.~I.
gepubliceerde statistische jaaroverzichten van NA., de Maandstaten van den !n~,
uit~ en doorvoer der belangrijkste handelsartikelen van J3iV'a en Madoera van het
Departement van Landbouw, Nijverheid en Handel, Afd. Handel te Buitenzorg, de
jaarverslagen van de Handelsvereenigingen te Bandoeng, Batavia, Makassar, Meclan,
Menado, Palembang, Semarang, Soerabaia en der Economische Vereeniging .. AtJeh",
de reeds genoemde publicaties der vermelde sub~commissie, Prof. Dr. P. A. 0 iep e n~
hor st: "Onze economische betrekkingen met Nederlandsch-Indië" in "De Bedrijfseconoom", 30 April 1928, i d e m : " Voorlezingen over de Economie", dl. IV, pag.
221-261, en "De handel in manufacturen in Ned.-Indië", overdruk uit de ,,Korte
Berichten voor Landbouw, Nijverheid en Handel', Nos. 22, 23, 24 en 25, jaargang 1931.
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onbelangrijk gedeelte in de behoeften wordt voorzien. zich lang niet
in hetzelfde tempo als deze behoeften ontwikkeld heeft.
Landen van her- Verdeeld over de voornaamste landen van herkomst. bedro~g de
komst. Absolute invoer in millioenen guldens:
bedragen.

1913 1923 1925 1927 1928
.... .. ... .. ..... ... .. 145 129 150 150 172
Groot~Brittannië
....... .....
77
92 124 106 119
Duitschland .. .. ..... ...... ... 29
49
80 103
59
Frankrijk ..... ...... .... ... ...
3
12
11
5
9
België ... ............... ...... ...
6
10
16
18
6
Italië .... ..... ..................
11
19
18
4
20
Zwitserland ... .. .. ...........
"I 10 14 12
Zweden ... ..... ....... ....... ..
1
7
4
5
8
Vereenigde Staten .. .. .. ..... .
34
92
9
53
96
Britsch~Indië 2) ... ... .... .....
23
29
42
42
45
Penang ...... ................ ..
13
14
14
16
18
Singapore .....................
69
98 125 119 110
16
4
10
14
11
Siam ..... .................. ....
Fr. Indo~China ...............
21
23
4
9
7
20
Hongkong .....................
10
6
6
China ...........................
19
22
19
9
9
7
50
90
90
94
Japan en Formosa ..... . ......
Dalny. Korea. Wladiwostok
10
8
10
10
Australië .. ... .............. .....
11
24
24
25
26
Jaar
Nederland

192919301)
187 140
87
116
115
84
11
8
19
14
18
11
9
130
57
16
112
18
30
1;
115
12
27

~ 22
8
90
61
14
93
11
17

~

29
100
12
25

Gelijk we reeds uit deze cijfers zien. hield de Nederlandsche invoer
geen gelijken tred met de alom te bespeuren toename. Vergelijken we
de gegevens van 1913 met die van 1930 - welke laatste misschien
niet volkomen juist zijn - dan zien we. dat alle landen vooruitgingen.
1) De offiic.ieele gegevens zijn nog onbekend ; we ontleenen deze getallen aan het
Verslag van de Handelsvereeniging te Batavia over het jaar 1930. waarin wordt
opgemerkt. dat hoewel de cijfers voldoende betrouwbaar zijn om een beeld der her~
komst te geven. ze toch voor verandering vatbaar zijn. Het daar genoemde totaal
bedrag van den invoer. 834 millioen. wijkt ook eenigszins af van dat. hetwelk wij uit
officieele gegevens verkregen.
2) Inclusief Pondicherry.
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Frankrijk met 5. Zweden en Si am elk met 7. België met 8. Engeland
met 10. China en Hongkong samen met 13. Australië met 14. Italië
en Zwitserland samen met 17. Singapore met 25. Britsch~Indië met 38.
Duitschland met 55. de Vereenigde Staten zelfs met 81 en Japan met
93 millioen gulden. Slechts één land ging niet vooruit. en dit was
Nederland. dat met 5 millioen achteruitging; waarlijk een aller~
droevigst figuur voor het moederland. te meer wanneer men bedenkt.
dat in deze zeventienjarige periode de totale invoer bijna verdubbelde.
Duidelijker nog wordt de verhouding geïllustreerd. wanneer we let~ Percentages.
ten op het percentage van den totalen invoer. dat elk der voornaamste
invoerende lauden voor zijn rekening nam.
Jaar
Nederland

... .. ........ ..

Groot~Brittannië

.. .......
Duitschland .. ....... ......
Frankrijk ..................
België ........... .... ......
Italië ... ..................
Zwitserland ....... .. ......
Zweden ..................
Vereenigde Staten .. ... .
Britsch~Indië 2) .... ... ..
Penang .....................
Singapore .... .... .... ...
Siam ............ ............
Fr. Indo~China ... ... ...
Hongkong .... ...... .. ...
China ... ..................
Japan en Formosa ......
Dalny. Korea.
Wladiwostok
Australië ..................

1913 1923 1925 1927 1928 1929 1930 1)
33.2 21.1 18.3 17.5 18.1 17.7 16.8
17.6 15
15.2 12.3 12.6 11
10.5
7.2
6.6
8
9.3 10.9 10.9 10.1
0.7
0.8
1.1
1.4
1.1
1
1
1.2
1.4
1.9
1.9
1.8
1.6
0.9
1.8
2.3
2.1
2.2
!.8 ~ 2.6
0.2
1.1
1.2
1.3
1.6
0.7
1
0.2
0.6
0.8
0.9
0.8
2.1
5.6
6.5 10.8 10.2 12.1 10.7
4.7
7.3
5.3
5.1
4.9
4.8
5.4
1..7
3
2.3
1.7
1.9
1.8
1.5
15.6 16
15.3 13.8 11.6 10.6 11.2
1.7
1.7
0.9
1.6
1.3
1.7
1.3
0.7
2.6
1
2.5
2.8
2.1
1.2
1.6
3.3
0.6
0.7
0.8 ~ 3.4
2.1
1.5
2.7
2.2
1.8
2
1.6
8.2 11
10.5
9.9 10.9 12

2.5

1.6
3.9

1
2.9

1.1
2.9

1
2.8

1.1
2.5

1.4
3

1) Hier geldt hetzelfde als hetgeen we bij de voorgaande tabel opmerkten.

2) Inclusief Pondicherry.
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Het percentage van Penang, Singapore, Hongkong en China ging
dus iets achteruit, hetgeen allerminst bevreemding wekt, daar we hier
te doen hebben met distributiehavens, welke noodzakelijk in belang~
rijkheid als exporteur naar Indië moesten achteruitgaan, nu het ver~
voer, veel meer dan voor den oorlog, direct geschiedt. Engeland zag
zijn aandeel. van 17.6 % tot 10.5 %, sterk achteruitgaan. Beangstigend
is echter de teruggang van het moederland, welks aandeel. dalend van
33.2 % tot 16.8 %, bijna gehalveerd werd.
Vergelijkt men 1930 met 1913, dan blijkt, dat de vooruitgang van
Penang 8 % was, van Engeland 13 %, van Singapore 37 %, van
Hongkong en China tezamen 81 %, van Australië 127 %, van België
133 %, van Frankrijk 167 %, van Britsch~Indië 170 %, van Siam
175 %, van Duitschland 190 %, van Italië en Zwitserland tezamen
340 %, van Zweden 700 %, van de Vereenigde Staten 900 %, en dat
Japan zijn invoer meer dan verveertienvoudigde; alleen Nederland ging
niet vooruit, zijn invoer bedroeg in 1930 ruim 3 % minder dan in 1913.
Ten duidelijkste bleek uit het bovenstaande, hoe sterk en regel~
matig de teruggang van het Nederlandsche aandeel in den totalen in~
voer is. Laten we thans het beloop bij eenige der meest belangrijke.
ingevoerde goederen iets nader bezien.

Al dadelijk valt op, dat voor Nederland niet bij elke post achter~
Hiu en daar
Nederland uitgang is te boeken. In enkele gevallen wist het moederland zijn aan~
roondt.
deel zelfs aanmerkelijk te verbeteren. In procenten van den totalen

raat

invoer van het betreffende artikel nam Nederland voor de volgende
goederen deze zich verbeterende positie in:

J.&M.
1913 1930
Gecondenseerde melk 1) . ........... 31
37
Aangemaakte verf . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . 44
46
Sigaren 2) ...... ... .... .. ... ... .. .. .. . .. ... 86
95

B.G.
1913 1930

1) In de laatste jaren is echter, gelijk we straks zullen zien. achteruitgang op te
merken.

2) De totale invoer nam aanmerkelijk af tengevolge van het toenemende rooken
van cigaretten; ook werd de ontwikkeling der inheemsche sigarenindustrie, welke
zich op de goedkoopere soorten toelegt, geducht gevoeld.
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Lijnolie in drums ....................... .
Geëmailleerde casserollen ....... ... . .
Margarine in blikken ................ ..
Lijnolie in blikken .................... .
Gekorven tabak ...... ....... ......... ..
Gebleekte katoenen manufacturen .. .
Bier op flesschen. stout .. .... .... ... ..
Wijn op fust ........ .... ...... .. ..... ..
Europeesche gegoten braadpannen

J.&M.

B.G.

1913 1930
82
93
44:
59
43
99
90
95
46
63
57
71

1913 1930

62
70
53
37
22
41

49

Ten opzichte van sommige posten valt in de laatste jaren in
vooruitgang te bespeuren:

95
94
62
57
34
53
57

J. en M.

1925
Vuurvaste cement en -klei ......................... .. 17
Harde waschzeep
5
Rijwielbanden 1)
5

1930
43
13
18

1926
27

1930
49

Afgeroomde gecondenseerde melk met suiker .. .
Schoenen enz. geheel of gedeeltelijk van leder
met rubberzolen en!of hakken ............... .... ..
Stekel- en prikkeldraad ...... " .. .. ........ ..... ... ..
Serviezen en serviesdeelen .......................... .

3

9

11

19
18

13

In een aantal · gevallen kon Nederland zich handhaven oE neemt het SomI ..........."
in elk geval nog steeds een zeer belangrijke plaats in. Nederlandsche Nededaad d~
kaas voorziet vrijwel de geheele Indische markt. terwijl Zwitserland
zich een klein aandeel heeft veroverd. doordat het producten levert.
welke het moederland niet voortbrengt. In olie aangemaakt zinkwit
werd in 1930 door Nederland resp. aan J. en M. en de B.G. geleverd
voor 82 en 38 %. suikerwerk voor 67 en 67 %. jams enz. voor 61 en
67 %. badkUipen enz. voor 27 en 42 %. lederen drijfriemen voor 60
en 71 %. katoenen moltondekens voor 67 en 71 %. pakpapier voor
1) In de B.G. bedroeg het percentage van Nederland in deze jaren resp. 7 en 13.
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32 en 30 %. gietijzer in ruwe blokken voor 48 en 60 %. wisseltongen
enz. voor 34 en 53 %. Ook de invoer van biscuits. cacao en cacao~
praeparaten. papierstof. nieuw zilver. stoomlocomotieven. rollend
materiaal enz. en machines - uitgezonderd machinerieën voor thee~ en
rubberfabrieken. ambachtsgereedschappen en borstelmakerswerk komt voor een groot gedeelte uit Nederland. Bovendien is onze invoer
op J. en M. niet te onderschatten voor wat betreft vleesch in blik. al of
niet met groenten en aardappelen. 52 %. schoenen enz. zonder rubber~
zolen en/of hakken. 29 %. bovenkleeding voor mannen en jongens.
57 %. borduursel enz .. 26 %. In de B.G. ingevoerde. niet~mousseerende
wijn op flesschen werd door Nederland voor 55 % geleverd.
In tal van ge- Voor verreweg de meeste goederen is daarentegen sedert 1913
vallen sedert 1913 achteruitgang te constateeren. Voor eenige belangrijke artikelen geven
achteruitgang.
we hier het percentage van hetgeen uit Nederland afkomstig was. en
dat. hetwelk betrekking heeft op de(n) voornaamste(n) concurrent(en).

].&M.
1913 1930
Natuurboter in blik:
Nederland .............................. 56
Australië ........................ ..... .. .. 40
Gesteriliseerde melk:
Nederland .............................. 34
Zwitserland ........ ... .......... ... ...
2
Noorwegen ..............................
Hammen:
Nederland .............................. 58
Groot~Brittannië
... ........ ..........
5
Australië .. ...... .............. .. ......... 33
Bier op fust:
Nederland ..... .. .................... ... 99
Duitschland ...........................
Bier op flesschen, niet stout:
Nederland .............................. 45
Duitschland ... ... ... ...... .. .......... 51
Portlandcement:
Nederland .... ......... .. .. ............ . 54
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B.G.
1913 1930

6
94

78
13

6
92

22
46
29

41
9

18
47

23
12
64

51
16

25
19
48

48
51

99

31
69

25
70

36
43

6
82

28

2

0.1

11

J.&M.
1913 1930
0.7
Duitschland ........................... 27
94
Japan ....................................
Toiletzeep:
Nederland ... .... .... .. ... .... ..........
Groot~ Brittannië
.....................
Duitschland ...........................

61
17
18

Vensterglas:
Nederland .............................. 45
België ...................... ... ....... .... 30
Japan .. ... .......... .. ..... .......... .. ..
Draadnagels in vaten:
Nederland .............................. 53
Duitschland ........................... 16
Spijkers:
Nederland ... ......... .. ..... ........... 48
Duitschland ... .... .. ... ... .. .......... 14
Rijwielen:
Nederland .............................. 79
Groot~ Brittannië
..................... 16
Aardewerk, borden:
Nederland .......................... . .... 55
Japan .. .. ... .. .... .... .. .. ...............
Aardewerk, kopjes en schoteltjes:
Nederland ....................... ....... 48
Japan .. .. .............. ...... ... ... ......
Ongekleurd courantenpapier:
Nederland ......................... .. ... 62
Noorwegen .. ... .. ........... .. .......

B.G.
1913 1930
18
31
57

5
57

36
14

6
50

14

12

14

4
56
16

1

41

61
13

14

8
76

36
14

6
58

_1)

56

22
10

13

33
29

75
8

19
44

0.04
98

50
9

15
61

35

3
60

43

35
12

100
16
32

Vooral ten aanzien van de textielgoederen was de achteruitgang van T,extielproducten.
Nederland. ten voordeele van Japan, geweldig, uitgezonderd ten op~
1) Er werd zeer weinig. nog geen '4 % van de hoeveelheid van 1929 ingevoerd.
hetgeen natuurlijk invloed kan hebben; ook in dat jaar was het aandeel van Nederland echter zeer matig. n.l. 9 %.
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zich te van de reeds genoemde. gebleekte katoenen manufacturen 1).
Gezien de belangrijke positie - meer dan 1/4 gedeelte - die deze
groep goederen in den totalen Indischen invoer inneemt. gezien ook
het feit. dat het hier gaat over ruim 1/4 van den geheelen Nederland~
schen invoer in Indië en over meer dan de helft der uitgevoerde N eder~
landsche textielproducten. zoodat de moederlandsche textielnijverheid.
welke voor ruim 50 % voor den export werkt. er ten nauwste mede
betrokken is. zullen we iets uitvoeriger over deze artikelen handelen.

J.&M.
'13 '25 '28 '30
Weefgarens van katoen:
Nederland ... .... ..... ... 14
Japan .... ...... .... .... .. .
China .................... .
Manufacturen van katoen.
ongebleekt:
Nederland .... .... ....... 51
Japan ....... .... .... ..... .
China .................... .
Manufacturen van katoen,
gedrukte, geverfde,
bontgeweven:
Nederland .. ... .......... 31
Japan ............ .. .. .....
Manufacturen van wol:
Nederland .. ... ........ .. 50
15
Groot~ Brittannië
Dito, halfwollen:
Nederland .............. . 34
47
Groot-Brittannië
Dito, half zijden:
Nederland .... ....... ... . 36
2
Japan ............... .. ... .

422
83 27
7

B. G.
'13 '25 '28 '30

39

37 16
7
20 22 33
17 28 2 )

31

24 16
19 35

65 65

7

73
5

5

2

73 85
15
9

12
50

3

10 10
8
29 46 58

27

19
8

17
17

15
25

36
39

31

20

12

9

19 10
63 65

5 11
30 63

18

9

6
60

2

45 48 66

6 20 33 45
40 23 12 4
28 16 41 27
15
2

4
4

1
10

16

1 ) Welke moeilijke tijden de textielindustrie dan ook doorleeft, blijkt uit Dr. J.
Wis s e I i n k: "De toestand de!" Nede!"181ldsch2 katoenindustrie" in "Bcan. Stat.
Ber.", 16 Dec. 1931.
2) In 1929 had China 65 %, Japan 25 %.
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De Japansche concurrentie is des te gevaarlijker. daar ze. hoewel ze
zich de laatste jaren ook toelegt op de "manufacture of finer counts
and of superior quality. cotton stuffs of various descriptions. as
sheetings. towels. blankets. hosiery. shirts etc." 1) en deze goederen
tot schade van de Nederlandsche industrie al meer introduceert. toch
vooral de door de weinig koopkrachtige inheemsche bevolking zoo ge~
waardeerde goedkoopere soorten importeert. Treffend komt dit ook voor China - uit in den gemiddelden prijs. welke per K.G. voor
de in J. en M. geïmporteerde garens en manufacturen. goeniezakken
uitgezonderd. betaald wordt. In 1930 bedroeg deze in guldens voor
zulke Fransche goederen 4.69. voor Zwitsersche 4.46. voor Duitsche
3.39. voor die uit de Vereenigde Staten 3.17. voor Engelsche 3. voor
Italiaansche 2.40. voor Nederlandsche 2.36. voor Belgische 2.13. daar~
entegen voor die uit China en Hongkong slechts 1.71 en voor de
Japansche 1.70. De invoer van NederIandsche manufacturen beperkt
zich dan ook hoofdzakelijk tot gebleekte cambrics en dergelijke
artikelen voor de batikkerijen. tot geweven sarongs en verschillende
fancy~manufacturen. Deze artikelen zijn om verschillende redenen bijna
uitsluitend gangbaar op de Javaansche markt; vandaar dat het voor
Japan nog niet de moeite loont zich op de fabrikatie toe te leggen.
maar dit land zich voorloopig beperkt tot massa~artikelen als ruwe
drills. ruwe shirtings en supers. gestreepte en bontgeweven manufac~
turen 2). terwijl de laatste jaren de jonge Japansche kunstzijde~nijver~
heid met stijgend succes haar producten aanvoert 3).

Voor enkele artikelen bleef het NederIandsche aandeel op J. en M. Achteruitgang at
op peil. maar daalde het in de B.G. Zoo voor gecondenseerde melk. alleen in de B.G.,
waarvan ons aandeel in 1913 nog 51 %. in 1930 slechts 22 % bedroeg. afJ.s1:~.in
voor sigaren kwamen we van 49 % op 37 %. voor sigaretten van 26 %
op 0.4 %. voor aangemaakte verf van 57 % op 34 %. voor geëmail~
leerde casserollen van 46 % op 33 %.
1) "The Japan Yearbook 1928", pag. 535.
2) Sub-commissie uit de commissie voor de economische politiek. op. eit., uitgave
1928. pag. 52.
3) Deze weefsels. hoewel niet van te beste qualiteit en van geringe duurzaamheid.
vallen door hun glans. hun kleuren en hun geringen prijs zoo in den smaak. dat
Japan. dat in 1928 nog de zesde plaats op J. en M. innam. in 1929 de eerste plaats
verkreeg en Nederland naar de vijfde werd teruggedrongen.
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Daarentegen bleef ons percentage in de B.G. ongeveer stabiel. maar
ging het op J. en M. achteruit voor Europeesche gegoten braadpannen
van 88 % op 53 %. voor bier op flesschen. stout van 73 % op 45 %.
voor wijn op fust van 34 % op 20 % en voor niet~mousseerenden wijn
op flesschen van 59 % op 46 %.

Uit de gegevens. die wij hierboven voor sommige textiel goederen
vermeldden. blijkt. hoe de achteruitgang van Nederland de laatste
!Ie laatstle jaren. jaren nog voortdurend doorgaat. Hetzelfde verschijnsel zou ook bij de
andere reeds genoemde goederen. waar teruggang viel te constateeren.
zijn aan te wijzen. Laten we ons echter beperken tot het aantoonen
van dezelfde beweging bij eenige andere belangrijke artikelen. We
zullen uitsluitend cijfers voor J. en M. geven. omdat schier steeds het~
zelfde geval zich ook in de B.G. voordoet. zij het gewoonlijk in minder
sterke mate en meestal eerst later intredend. en vooral ook wijl zoo de
invloed van Singapore en Penang. deze twee belangrijke distributie~
havens voor een groot gedeelte van Indië. wel niet geëlimineerd kan
worden. maar toch in minder sterke mate gevoeld wordt 1). W e ver~
melden dus weer het percentage van den totalen invoer.
Achteruitgang
gedurende

Electtische gloeilampen 2) :
Totaal ( 1000 stuks) ... ... ...... ......
Nederland .... .... ................... . ..

1925

1928

1930

2.324
1.346

3.861
2.718

5.980
3.216

1) Al is de Japansche concurrentie in de B.G. betrekkelijk nog gering. hoe sterk
deze den laatsten tijd toeneemt en welke mogelijkheden zich hier voor Japan openen,
blijkt, wanneer we b.v. letten op den invoer van garens. manufacturen enz. ter Oostkust van Sumatra. een gewest. dat ongeveer 1/3 deel van den totalen invoer in de
B.G. opneemt. Bedroeg het aandeel van Nederland daar in 1928 en volgende jaren
resp. 12.02 %. 14.17 % en 13.19 %. Japan kwam van 5.1 5 % via 7,54 % op 12.76 %.
Wel kwam dit land ook in 1930 nog niet op de markt met neteldoek en dergelijke
stoffen, evenmin als met sarongs. kaïns enz.. voor het eerst voerde het er echter
gebleekte manufacturen in. terwijl het zijn aandeel in de ongebleekte manufacturen
in één jaar tijds vervijfrvoudigde. voor geverfde en gedrukte stoffen van 9 % op
15 % en voor ander manufacturen van 9 % op 16 % kwam. Voor Nederland waarlijk
geen aangenaam voorteeken. al wint Japan thans nog hoofdzakelijk ten koste van
Engeland.
2) Een der weinige artikelen. waarop men tot voor k~rt met zekeren trots wees,
daar het Nederlandsche aandeel zoo groot was.
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Japan ................................... .
Bandijzer:
Totaal (1000 K.G.) ................. .
Nederland ....... . ............... ...... .
Duitschland ........... .................. .
België .. ............ . ........... ....... .. .
Koperdraad voor electrische
geleidingen:
Totaal (1000 K.G.) ................. .
Nederland ........... ..... ............. .
Duitschland ....... .. .................. .. .
Rijwielonderdeelen:
Totaal (1000 gld.) ..... . ...............
Nederland ........................... ...
Duitschland .... .. ............ ......... .. .
Japan ..... .............................. .
Gecondenseerde volle melk
met suiker:
Totaal (1000 K.G.) .. ..... ... ........
Nederland ........... ...................
Zwitserland ........ ...... .. ......... .....
Australië . ................................
Gecondenseerde volle melk
zonder suiker:
Totaal (1000 K.G.) ................. .
Nederland ............. .... ............ .
Noorwegen .................... ......... .
Vereenigde Staten .... .......... ... ... .
Kunstzijde n.a.g.:
Totaal (tons) .......................... .
Nederland ............................. .
Japan .......... .. .................... ... .
Gebreide onderkleeding enz.:
Totaal (1000 gld.) ............ .. ... ....
Nederland . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .
Japan ................. ...... .. ...........

1925
103

1928
222

1930
1.597

861
319
79
406

1.422
284
698
344

1.290
165
353

1.007
580
214

1.557
676
551

1.294
308
734

2.104
466
408
178

3.878
939
1.086
795

2.744
574
805
732

3.346
2.146
184
661

3.156
1.118
1.118

2.924
944
266
1.366

885
438

984
457
159
309

1.553
568
233
721

110
25

574
84
67

2.644
25
2.357

3.136
268
2.173

2.690
115
2.070

2.569

39
358

488

585

43
2.100
129

Katoenen kousen en sokken:
Totaal (1000 dozijn) ............. .. ...
Nederland ..............................
Japan ....................................
China ....................................
Badhanddoeken:
Totaal ( 1000 dozijn) ..................
Nederland ...................... ........
Japan ....................................
Regenjassen:
Totaal ( 1000 stuks) ..................
Nederland ..............................
Groot-Brittannië ........................
Petten:
Totaal ( 1000 stuks) ..................
Nederland ..... ........................ .
Japan ................................... .
Profielijzer:
Totaal (1000 K.G.) ............ .. ....
Nederland ........................ ... ...
België ....................................
Betonijzer:
Totaal (1000 KG.) ..................
Nederland ............................ ..
België ....... ............ .. ...............
Duitschland .......................... ... .
Geëmailleerde waterketels:
Totaal (1000 KG. ) .. ................
Nederland ..............................
Japan ....................................
Europeesche gegoten kookpotten:
Totaal (1000 K.G.) .......... . .......
Nederland .................. .. ..........
België ....................................
Buizen en buisvormige fittings:
Totaal ( 1000 KG.) .............. . ...
Nederland ........... ...................
Groot~Brittannië .. . .............. .......
,
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1925
257
32
37
92

1928
301
23
57
151

1930
592
10
53
127

211
16
170

255
13
186

270
13
224

64
14
42

62
9
36

89
7
23

1.888
42
816

2.478
34
1.723

2.499
29
2.030

17.546
4.281
5.594

34.836
6.798
12.595

19.124
3.918
7.541

5.588
2.095
2.733
709

8.255
1.129
3.668
3.427

10.774
923
4.948
4.651

289
33
104

610
90
357

313
12
298

426
124
218

802
82
612

509
54
418

709
199
320

707
113
461

437
103
224

Bovenkleeding voor vrouwen enz.:
Totaal (1000 gld.) .....................
Nederland ...... .... ....................
Japan ......... ... ....... ............ .......

1925

1928

1930

386
199
76

453
203
107

483
195
165

Uit het gegeven statistische materiaal kunnen we concludeeren:
Conclusie.
1. dat van sommige artikelen het Nederlandsche aandeel stabiel
bleef of zelfs toenam;
2. dat van zeer vele goederen dit aandeel daarentegen afnam;
3. dat deze teruggang nog niet tot staan is gekomen;
4. dat Nederland wel met name door Japan wordt verdrongen.
maar dat toch ook in tal van gevallen terrein aan andere Europeesche landen en aan de Vereenigde Staten moet worden afgestaan.
De historische relaties tusschen Nederland en Indië. de aanwezigheid van zoovele Nederlandsche ambtenaren en personen. in het sociale
en economische leven werkzaam. de Nederlandsche taal. de bestaande
scheepvaartverbindingen met het moederland. de Nederlandsche bankinstellingen. het vele in Indië belegde Nederlandsche kapitaal. de
stimuleerend werkende bestellingen van het gouvernement en andere
pQlitieke. sociale en economische factoren. welke het moederland een
voorsprong verleenen. zijn dus niet bij machte geweest den achteruitgang van het aandeel van Nederland in den invoer te beletten. Aan
welke oorzaken nu is deze teruggang toe te schrijven?

Men wijst wel eens op het feit. dat. terwijl de behoeften van Indië
Oorzaken.
- door de bevolkingstoename. door de ontwikkeling der cultures en Het argument:
van het mijnwezen. door de uitbreiding der middelen van vervoer. Nederland heeft
welke steeds nieuwe deel en der bevolking opneemt in het verkeer. en eend t~. gering pro.
uctievermogen.
door de voortschrijdende ontwikkeling en toenemende neiging tot
Westersche oriëntatie der inheemsche bevolking. die steeds meer artikelen leert kennen. ze leert waardeeren als een tegemoetkoming in de
sociale behoeften en ze vervolgens als een voorziening in de economische behoeften gaat beschouwen 1) - in een zeer snel te~po
1) O ver het onderscheid tusschen sociale en economische behoeften en den overgang van de eerste in de tweede zie men J. H. Boe k e : " Tropisch-koloniale staathuishoudkunde".
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stijgen 1). Nederland een klein land is met beperkte nijverheidsmogelijkheden. en men wekt het vermoeden. als zou Nederland niet in staat
zijn even vlug zijn export op te voeren als de behoeften van Indië
dit vorderen.
Dit nu schijnt ons toe een zeer gevaarlijk zelfbedrog te zijn. Was
de verhouding inderdaad zoo. dan zou Indië voor Nederland als afzetgebied van steeds toenemende beteekenis moeten zijn of in elk geval
voortdurend hetzelfde percentage van den Nederlandschen export
moeten opnemen. In werkelijkheid zien we echter, dat Indië als afzetgebied voor de moederlandsche producten aan belang gaat verminderen. Werd in 1920 door Indië nog 14 % van den Nederlandschen
uitvoer opgenomen. in 1921 was dit 13.9 %. in 1922 10.4 %. in 1923
8.5 %. in 1926 7.7 %. in 1928 8.8 %. in 1929 8.7 %. in 1930 7.9 %.
terwijl voor 1931 een nog lager cijfer verwacht mag worden. daar de
eerste negen maanden een percentage van slechts 7.2 te zien gaven.
Hieruit blijkt dus. dat de achteruitgang niet te wijten is aan een te
gering productievermogen van Nederland. Tevens volgt uit deze cijfers
- hetgeen te meer opmerkelijk is. nu Nederland minder goed op de
Indische markt blijkt te kunnen concurreer en - dat onze export blijkbaar nieuwe afzetgebieden veroverd heeft - en hoeveel moeite en
kosten zijn daaraan niet verbonden. welke technische veranderingen in
de fabrieken. welke prijsopoHeringen in de eerste jaren zijn daarvoor
niet noodzakelijk - en met toenemend succes in het buitenland concurreert.
Niet in een zekere onmacht der Nederlandsche nijverheid om haar
capaciteit op te voeren kan dus een verklaring worden gevonden;
andere factoren moeten de oorzaak zijn.

:.a.nd van uitvoer Voorop dient gesteld te worden. dat het aandeel. hetwelk Neder:a land van oor-land volgens onze gegevens heeft. niet geheel en al hetzelfde is als
sprong.

dat. hetwelk voor de Nederlandsche nijverheid geldt; immers de
Indische statistiek-verordening eischt. dat als land van herkomst wordt
beschouwd het land. uit welks handel de goederen overgegaan zijn in
den Indischen handel. Zien we. welk belangrijk aandeel Nederland
1) Wanneer men niet slechts oog heeft voor de absolute cijfers. dan blijkt bij omrekening met de indexcijfers en wanneer men let op den bevolkingsaanwas. dat de
individueele behoeften zich in veel zwakker mate ontwikkelen dan men oppervlakkig
zou meenen.
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b.v. ten opzichte van metalen en chemische producten heeft. dan blijkt
duidelijk. dat dit alles niet van de moederlandsche industrie afkom~
stig is.

I. Allereerst trekken die factoren de aandacht. welke de concur~ Vusclnsivingel
rentie ten nadeele van Nederland hebben doen toenemen tengevolge in de ItCOIIOmi
van de gewijzigde economische wereldconstellatie.
ICbellatiwcreldcoD
ate
e.
Vóór den oorlog was Indië. zoowel wat import als wat export aan~
gaat. zeer sterk op het moederland aangewezen. De oorlog isoleerde
deze beide deelen van het Koninkrijk der Nederlanden ten zeerste van
elkaar. De verbindingen met het moederland waren. zoo al niet geheel
verbroken. dan toch erg verminderd. Vrij plotseling werd Nederland
van de Indische markt schier uitgesloten en met name landen als Japan
en de Vereenigde Staten vonden gelegenheid te over. om zich een
belangrijk aandeel in den invoer van dit te voren door hen verwaar~
loosde gebied te veroveren. Toen Nederland wederom gelegenheid
kreeg. zijn goederen in voldoende mate naar de Oost te verzenden.
was zijn plaats voor een groot gedeelte door anderen ingenomen.
Daarbij kwam. dat men gedurende den oorlogstijd was gaan inzien.
hoe veel goedkoop er het directe handelsverkeer in vergelijking met im~
port met Nederland als tusschenschakel was; vandaar dat thans vele
goederen direct uit het land van oorsprong naar Indië worden getrans~
porteerd, terwijl ze vroeger via Nederland werden vervoerd en zoo~
doende een onjuist beeld gaven van het aandeel van dit land in den
Indischen import 1). De directe invoer werd nog bevorderd door de
uitbreiding. welke in schier alle landen. veelal met regeeringshulp. aan
de nationale scheepvaart gegeven werd. en door de ontplooiing van
het bank~ en informatiewezen.
Een andere factor. gedeeltelijk oorzaak. gedeeltelijk gevolg van
1) Eenzelfde verschuiving voltrok zich In den Indischen uitvoer. Kwamen vroeger
de meeste exportproducten naar Nederland in consignatie ten einde aldaar in veilingen
of bij inschrijvingen verkocht te worden, ook hier dwongen toenemende concurrentie
en dalende prijs, gevoegd bij den oorlogstoestand. tot een meer efficiente verkoopswijze. dus tot directen verkoop. Alleen voor een qualiteitsartikel als tabak wordt
veelszins nog het oude systeem gevolgd; alle stapel producten - kinabast, waarvan
Indië vrijwel het monopolie bezit, uitgezonderd - worden op Java verkocht, zeHs
de regeering ging met het tin tot deze verkoopswijze over. V gl. o.a. A. W . V 0 I z :
,De handel tu3schen Nederland en Ned.-Indië" in "Eeon. Stat. Ber.", of Juni 1928.
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bovengenoemde. is de internationale positie. welke Indië allengs is gaan
innemen. Van een onbekende kolonie van een kleine mogendheid werd
het tot een centrum van internationale belangstelling.
Niet weinig heeft de Nederlandsche industrie te lijden van de ont~
waking van vele Oostersche landen. Steeds verder schrijdt de industrialisatie der Indië omringende gebieden voort. Japan is reeds een
industrieland van den eersten rang. Britsch-Indië en China beginnen
hun onmetelijke krachten te beseffen en tot ontwikkeling te brengen.
het Westen verliest al meer zijn monopolie als producent van afgewerkte fabrikaten.
Ten slotte is zeker ook van zeer groot gewicht de tendenz der tariefpolitiek van andere landen. Deze wordt hoe langer hoe nationalistischer. Niet minder dan het eigen land worden, gelijk we in vorige
hoofdstukken zagen, ook de koloniën steeds meer gereserveerd voor
het moederlandsche product. De toenemende industrialisatie en rationalisatie. gevoegd bij het voor een belangrijk deel als afzetgebieden te
loor gaan van Rusland, China en Britsch-Indië. noopt allerwege tot
het zoeken van nieuwe markten. waarbij men zich van zelf het eerst
richt tot een gebied als Indië. dat met zijn lage tarieven. zonder discriminatie, als een magneet fungeert voor de overproductie der geheele wereld.

la Indië gelegeo
oorzakea.

11. Voor een gedeelte liggen de oorzaken in Indië.
Het aantal importeurs is daar te lande sterk toegenomen, zoodat er
thans eigenlijk veel te veel zijn. om ieder een loonend bestaan te verschaffen. Vandaar dat déconfitures niet tot de zeldzame uitzonderingen
behooren. te minder daar soms niet voldoende gelet wordt op de
wenschelijkheid van een krachtige financieele positie. vereischt voor
de belangrijke credieten, welke aan den tusschenhandel vooral in tijden
van laagconjunctuur moeten worden verleend. Nu is het aantal buitenlandsche importhuizen niet abnormaal toegenomen. wel echter begint
het Chineesche bevolkingsdeel zich steeds meer op dit terrein te bewegen. Met name bij de Chineesche importeurs nu kan de fout geconstateerd worden. welke in Indië schier over de geheele linie gemaakt
wordt: gebrek aan voorkeur voor het Nederlandsche product bij gelijkheid van prijs en qualiteit. Te veel wordt in dezen misstand niet slechts
berust. maar wordt een algeheele negatie van een beroep op de uiting
van patriotisme ook op dit terrein zelfs gebillijkt. De importeurs-ver-
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eeniging .. Batavia" schreef b.v .• dat een dergelijk beroep ..wel geheel
misplaatst is. waar de groote verbruiker hier de inlander is. tegenover
wien een dergelijk beroep zonder de minste uitwerking moet blijven"!).
Nu is het ontegenzeggelijk waar. dat tot nog toe bijna overal de in~
heemsche bevolking zich er weinig om bekommert. of het product van
moederlandsehen oorsprong is. Bekend is. hoe tijdens den oorlog in
Britsch~Indië de Merchandise Marks Act tot een fiasco werd. daar
het .. made in Germany" niet tot een boycot leidde. maar eerder als
reclame werkte 2). Dit neemt niet weg. dat hiermede nog geen recht~
vaardiging van dezen toestand gegeven is. Men heeft hier te doen met
een moeilijkheid. welke zich op vele andere terreinen eveneens open~
baart. Den inlander dient echter - en dit gebeurt nog veel te weinig
- bijgebracht te worden. dat uit zijn bizondere positie ten opzichte van
het Koninkrijk der Nederlanden niet slechts rechten. maar ook plich~
ten voortvloeien. met name de zedelijke plicht. om het Nederlandsche
fabrikaat te begunstigen. Veelszins schieten ook de Nederlanders in
Indië in dezen te kort; men neme een voorbeeld aan de meer ideëele
en ook idealer motieven. die in de Engelsche dominions en koloniën
op dit punt gewoonlijk worden aangetroffen. Te meer is zulks ge~
wenscht. nu het in Indië geïnvesteerde buitenlandsche kapitaal zoo
groot is en het land tal van vreemdelingen gastvrij opneemt. die in
sommige gevallen wel degelijk hun nationale producten prefereeren en
hun bestellingen in hun vaderland doen.
111. Voorts zijn te noemen verschillende maatregelen. genomen Belemmerende
door. en toestanden aangetroffen in andere landen. waardoor de maatregelen en
Nederlandsche concurrentie belemmering ondervindt.
toestanden in 30..
· ze k er h et IDlttatte
·· · ·fdoor ta lderel3Oden.
T e prIjzen
en tt
0 navo I·
gIDg manen d IS
van buitenlandsche fabrikanten genomen. om de Indische markt gron~
diger te leeren kennen. deze voortdurend intensief te bewerken en zich
een zoo goed mogelijk functioneerenden inlichtingsdienst te verschaf~
fen. Vele regeeringen hebben in Indië naast hun consulaire ambtenaren
speciale handelsvertegenwoordigers gedetacheerd en zenden handels~
missies. Engeland heeft zelfs in Londen een Nederlandsch~Indische
1) "Verslag van de Handelsvereeniging te Batavia over het jaar 1929", pag. 210.

2) Zie
pag. 26.

J.

G. Ben die n: ,.Achteruitgang van den Nederlandschen hander'.
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Kamer van Koophandel. welke een eigen orgaan uitgeeft en een agent
te Batavia bezit.
Zeer is Nederland gedupeerd geworden door de valuta~concurrentie.
welke na den oorlog een aanvang nam. Kon men eenigen tijd geleden
verwachten. dat aan dit onaangename verschijnsel een einde kwam.
thans worden we hierdoor weer sterker dan ooit bedreigd. Het los~
laten van den gouden standaard in Engeland. een voorbeeld spoedig
door andere landen. als de Scandinavische rijken. Australië. Britsch~
Indië. Canada. Nieuw-Zeeland. Argentinië. Brazilië. Spanje en Japan
gevolgd. zoodat eigenlijk nog alleen een behoorlijke goudbasis wordt
aangetroffen in Nederland. Frankrijk. de Vereenigde Staten. België
en Zwitserland. zal op nog veel grooter schaal dan voorheen een overstrooming van de Indische markt met artikelen tegen valuta~prijzen ten
gevolge hebben.
De lagere loonen in de ons omringende landen vormen eveneens een
niet te onderschatten hinderpaal voor onze industrie. evenals de vele
exportsubsidies en -credieten. De protectie der nationale scheepvaart
in landen als de Vereenigde Staten. Japan. Frankrijk. Italië. Spanje en
Portugal door middel van subsidies. mailcontracten. premies. leeningen
tegen lage rente. vrijstelling of vermindering van belastingen. havenen scheepvaartrechten. scheepsbouw-subsidies. reserveering van de
kustvaart. spoorweg~uitzonderingstarieven enz. bevoordeelen indirect
den buitenlandsehen handel dier landen. ook op Indië 1).
JapallKhe
coacurreDtie.

In het bizonder willen we hier de aandacht op Japan vestigen. Wel
heeft de Japansche concurrentie de laatste jaren dikwijls als een spook~
sel in vele publicaties rondgewaard met schier algeheel voorbijzien van
den achteruitgang. welken wij ook ten aanzien van andere West~
Europeesche landen hebben te boeken. dit neemt niet weg. dat ook wij
de uitspraak: .. Indien de Japansche nijverheid een artikel van genoeg
belang vindt om er zich krachtig op toe te leggen. dan is het in het
algemeen alleen een kwestie van tijd. dat de Europeesche invoeren
tot een minimum teruggebracht zijn" 2). ten volle durven onder1) Zie o.a. de nieuwjaarsrede 1928 van den heer E. Hel d rin g. voorzitter van
de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam. en Mr. H. E. Sc hef fe r :
" Het vraagstuk der seheepvaartproteetie" in " Beon. Stat. Ber.", 9 October 1929.
2) Sub-commissie uit de commissie voor de economische politiek. op cit., uitgave
1928, pag. 78.
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schrijven. En daar deze nijverheid zich - om nu haar aandeel in den
invoer van cement. verf- en kleurstoffen. aardewerk en porcelein. glas
en glaswerk. portemonnaies. portefeuilles. banden. speelgoed enz .. hoe
belangrijk ook. buiten beschouwing te laten - vooral toegelegd heeft
op garens en manufacturen en daardoor onzen Nederlandschen invoer
in zijn hartader treft. is een iets nadere beschouwing van de Japansche
concurrentie zeker ten volle gewettigd.
Talrijke Japansche firma's hebben zich in Indië gevestigd. Japansche
toko's worden tot diep in de binnenlanden aangetroffen. Japansche
stoomvaartlijnen op Indië zijn tot stand gebracht en nemen zelfs deel
aan de kustvaart, Japansche banken bezitten filialen in de Indische
steden. De bij tientallen in Japan verrezen handelsmusea kunnen bogen
op groote collecties monsters van in Indië gewaardeerde artikelen.
welke getrouwelijk geïmiteerd worden. ze zenden beambten uit voor
studiereizen. noodigen diplomaten. consuls en zakenlieden uit voor
lezingen. onderhandelen met experts over de productiekosten van de
artikelen en de mogelijkheden der afzetgebieden, ze organiseeren tentoonstellingen. geven bulletins uit en fungeeren als tusschenpersoon
tusschen producent en importeur. Zekere bekendheid geniet de Zuidzee Vereeniging, welke onderzoekingen instelt naar de im port-mogelijkheden. de economische. de sociale en de handelsverhoudingen ook
van ons Indië; voorts streeft deze vereeniging naar propaganda voor
het Japansche fabrikaat door oprichting in den vreemde van handelsmusea en leidt ze jongelieden op. die in het buitenland handelsrelaties
wenschen aan te knoopen.
De Japansche regeering bevordert den export op allerhande wijze.
Het aantal consuls wordt in Indië sterk uitgebreid. handelscommissies
worden uitgezonden en dienen hun rapporten in. het departement van
landbouw en handel stelt beurzen beschikbaar voor jongelieden. die
zich in den vreemde een positie willen trachten te verwerven. en dezen
geven later de noodige inlichtingen over de afzetmogelijkheden; een
nauw contact wordt onderhouden met en subsidies worden verleend
aan de handelsmusea. ambtenaren maken deel uit van de uitgezonden
studiecommissies en scheepvaartmaatschappijen toucheeren subsidies.
De regeering werkt actief mede aan het verzamelen van monsters.
maakt propaganda voor en stelt onderzoekingen in naar de verbetering
der verpakking van de exportgoederen. ze verleent subsidies aan fabri-
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kanten. die studiereizen maken. en waakt door wetten en ordonnantiën
tegen het exporteeren van minderwaardige artikelen 1 ) •
Japan. gelegen niet ver van verschillende centra van katoenbouw.
zich verheugend in een uitnemend functioneerend opkoopsysteem. een
voortreffelijk klimaat voor de katoenbewerking bezittend. de beschikking hebbend over overvloedige goedkoope arbeidskrachten. bevoorrecht met goedkoope. uit de vele voorhanden waterkracht opgewekte
electriciteit en gelegen vlak bij groote afzetgebieden voor zijn katoenfabrikaten. is als het ware voorbeschikt om een belangrijk textielproducent te zijn. Welk een hooge vlucht de katoenindustrie dan ook genomen heeft. hoe uitmuntend ze georganiseerd is. hoe dit grootbedrijf
zich. ook wat mechanische outillage en gerationaliseerde en geperfectioneerde productie betreft. met de beste concurrenten kan meten. vindt
men zeer gedocumenteerd uiteengezet in het onder de Verslagen en
Mededeelingen van de afdeeling Handel en Nijverheid van het Departement van Arbeid. Handel en Nijverheid verschenen geschrift van
den heer deR 0 0 s. waarnemend consul te Kobe 2). Voor de katoenindustrie geldt het zeker in de allereerste plaats. wanneer van de geheele Japansche industrie gezegd wordt. dat ze is een geslaagd .. experiment in coordination as opposed to competition. in Government
leadership as opposed to Government regulation. in scientific management as opposed to rule-of-thumb management" 3).
Veelal wordt der Japansche katoenindustrie unfaire concurrentie verweten. Inderdaad geniet deze industrie door de reeds gereleveerde
scheepvaartsubsidies belangrijke indirecte voordeelen. ook profiteert
ze van de omstandigheid. dat sommige Japansche banken steeds tegen
een zeer lage rente crediet bij de bank van Japan kunnen verkrijgen.
Als een uitvoerpremie was voorzeker te beschouwen de vrijstelling van
de geëxporteerde katoenen goederen van de zoogenaamde consumptiebelasting. welke 10 % ad valorem bedroeg en in 1926 werd afgeschaft.
In 1925 kwamen een tweetal wetten in werking. welke een zeer be1) .'•... in their haste to meet foreigo orders, even at exceptionally low rates,
Japanese manufaeturers oot uofrequeotly did oot scrupJe to ship abroad articles of
ioferior quality", "The Japan Yearbook 1928". pag. 533.
' 2) W. H. deR 0 0 s: "De Japansche katoenindustrie". Voorts zie men over dit
onderwerp Ar noS. P e ars e : "The cotton industry of Japan and China", het
reeds genoemde Japansehe jaarboek en het boven geciteerde geschriftje van Ben die n.
3) William Montgomery Me. Govern: "Modern Japan", pag. 262.
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langrijken steun verleenden aan den export van garens en stuk~
goederen. Deze wetten hadden betrekking op de werkwijze der export~
gilden en van de gilden der fabrikanten van voor den export bestemde
stapelartikelen en stelden deze fabrikanten en exporteurs vrij van
zaken~ en inkomstenbelasting, zoodat ze een verkapte exportpremie
verleenden:
Van niet licht te onderschatten belang zijn de goedkoope arbeids~
krachten. In de spinnerijen bestaat meer dan driekwart, in de weve~
rijen zelfs meer dan 80 % van het personeel uit vrouwen en meisjes.
Ongeveer de helft dezer vrouwelijke arbeidskrachten zij~ uit boeren~
gezinnen gerecruteerde jonge meisjes. De toch reeds geringe loon en
zijn voor vrouwen en meisjes nog aanmerkelijk lager dan voor mannen.
De absolute looncijfers geven een veel te gechargeerd beeld van de
ongunstige arbeidsvoorwaarden. Rekening dient te worden gehouden
met het feit, dat zware lasten ten bate der arbeiders op de exploitatie~
kosten drukken tengevolge van goedkoope fabriekswoningen en ~win~
kels, terwijl iri tijden van hooge rijstprijzen de fabrikanten hun onder~
geschikten op zeer billijke voorwaarden dit voedsel verstrekken. Voorts
wordt indirect loon uitgekeerd, doordat veelal aan het werkvolk door
de kookinrichtingen der fabrieken voedsel wordt verschaft tegen aan~
merkelijk gereduceerde prijzen en als regel gratis uniformkleeding ont~
vangen wordt. Aan genoemde jonge meisjes wordt gewoonlijk koste~
loos huisvesting verleend in door de fabrieken georganiseerde slaap~
huizen. Veel wordt ook ten koste gelegd aan opvoeding, ontspanning,
hospitalen enz. 1). Dit alles neemt echter niet weg, dat het loon ten
gevolge van den lageren levensstandaard niet te vergelijken is met
hetgeen in Europa uitgekeerd wordt.
Zeer wordt de goedkoope exploitatie ook bevorderd door de nog
steeds lange arbeidstijden en den embryonalen toestand, waarin zich
de sociale wetgeving bevindt.
Voegt men bij dit alles den ongetwij feld gewichtig en factor, dat
Japan zooveel dichter dan Nederland bij Indië gelegen is (hetgeen met
1) Dat toch nog zeer ergerlijke toestanden in de Japansche industrie moeten
heerschen, blijkt o.a. uit het feit, dat 20 à 25 % van het aantal meisjes, dat, gelijk
veel voorkomt, met een driejarig contract in de wolindustrie werkzaam is, sterft
en slechts ongeveer 10 % haar contract hernieuwt; ook massale zelfmoord komt
onder die meisjes voor. Zie Her man R 0 0 s Jr. : "Japan in den grooten Oceaan",
pag. 113.

139

name van grooten invloed is voor artikelen van geringe waarde en
grooten omvang. waarop de vrachtkosten dus extra zwaar drukken.
terwijl dit tevens ten goede komt aan de toch reeds korte levertijden.
waartegen Japan orders pleegt te accepteeren. zoodat beter tegemoet
kan gekomen worden aan de steeds hoogere eischen en wisselende
verlangens ten opzichte van dessins enz. der consumenten): let men
voorts op de nauwe samenwerking. welke er tusschen regeering. indus~
trie. bankwezen en scheepvaart 1) bestaat en op het voordeel. dat
Japan heeft door zijn grootere kennis van gewoonten. behoeften enz.
der Oostersche volken. kortom op zijn voorsprong op psychologisch
gebied. dan verbaast het geenszins. dat Nl'derland in dit land een concurrent heeft ontmoet. waartegenover zeker wel zeer bizondere waak~
zaamheid geboden is.
Al is de laatste jaren de invoer uit dit land ten gevolge van de vele
binnen~ en buitenlandsche verwikkelingen niet groot. toch ziet men
reeds op menigerlei gebied ook China een belangrijke plaats innemen.
Vooral de vestiging onder Japansche leiding van een steeds zich uit~
breiden de katoenindustrie laat zich bemerken 2). Door zijn in vergelijking met Japan nog wederom veel geringere productiekosten - een
verschil. dat grooter wordt naar mate in Japan de loonen stijgen. de
sociale wetgeving zich ontwikkelt. de grondwaarde en de oprichting~
kosten in het algemeen hooger worden - kan China ons op den duur
in zeker niet mindere mate dan Japan beconcurreeren. te meer daar
het veel steun zal ondervinden bij den voor den afzet onmisbaren
schakel. den Chineeschen tusschenhandelaar.
In N~rlaDd ge-

IV.

Ten slotte vestigen we de aandacht op nadeelige factoren.

legen oorzakeD. welke aan het hier te lande gevoerde beleid geweten kunnen worden.

De Nederlandsche industrie. hoe voortreffelijk ook. is niet in staat
een aantal artikelen. althans niet in voldoende quanta. te leveren. Dit
is o.a. het geval met belangrijke importgoederen als automobielen. auto~
banden. aardolieproducten. chemische producten. machinerieën.
rijwielen. films. gramofoonplaten. Naar deze en tal van andere artikelen gingen de begeerten van Indië in 1913 niet uit en. indien zulks
1) Welke jaarlijks met ongeveer 10 mi11ioen yen door subsidies en mailcontracten
gesteund wordt. Zie S c hef f e r. op. cito
2) Zie W. H. deR 0 0 s: "De ]apansche katoenspinnerij en _weverij in China",
in "Handelsberichten", 20 November 1930.
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al in zeer geringe mate het geval was. werden ze via het moederland
geïmporteerd. De groote hoeveelheden maken thans directe verscheping
mogelijk. Hierbij kan men nog voegen den invloed van de zeer belangrijke invoeren van rijst. niet het minst voor een gewest als de oostkust
van Sumatra.
Voor een veel grooter deel is de achteruitgang ongetwij feld veroorzaakt door de zware fiscale lasten. welke sedert den oorlog op het
bedrijfsleven drukken. en de sociale regelingen. welke de productiekosten ten zeerste hebben verhoogd. Het is hier niet de plaats. een
onderzoek in te stellen. in hoeverre het tempo. waarin deze maatregelen
getroffen zijn. te snel is geweest. of de werking in de praktijk te stroef
is en in welke mate de levensstandaard der arbeiders in sommige
gevallen abnormaal is opgeschroefd. Niet valt evenwel te ontkennen.
dat door dit alles nadeelige gevolgen voor het bedrijfsleven wel
niet konden uitblijven. Vergelijking van de Nederlandsche verhoudingen met die van de landen van het Oosten is van zelf niet wel
mogelijk. maar wanneer we zien. hoe de positie ook van andere WestEuropeesche landen in Indië vooruitgegaan is. en we vergelijken dan
de arbeidsvoorwaarden in die landen met de onze. dan springt direct
in het oog. hoe daar de levensstandaard der arbeiders lager is. de
loonen. niet zelden reeds de gewichtigste en in elk geval door de prijsdaling der grondstoffen een steeds belangrijker wordende productiefactor. veel geringer zijn. terwijl toch het prijzen-niveau in Nederland
lager is dan in de omliggende landen. België uitgezonderd 1). de
arbeidsduur over het algemeen langer is, de sociale wetgevingen minder uitgewerkt zijn en niet zoo minitieus worden toegepast en de staat
zich meer zelfbeperking oplegt vooral ten opzichte der arbeidsverhoudingen 2).
Dit alles neemt niet weg. dat eveneens de klacht gehoord wordt.
dat ook fouten en tekortkomingen van vele takken van nijverheid den
achteruitgang bevorderd hebben en dat met name "gebrek aan initiatief
en lauwheid aan dit feit niet vreemd zijn geweest" 3).
1) Vgl o.a. "The Economist" 8 November 1930.
2) Treffend komt de ongunstige positie van de Nederlandsche industrie uit in de
in 1926 bij den minister van Arbeid, Handel en Nijverheid ingediende rapporten van
de commissie uit den Nijverheidsraad.
3) Dr. L. G. Kor ten hor 5 t : .Het Ned.-Indisch afzetgebied". in de ..R.K.
Werkgever". 27 Juli 1927.
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Te veel schijnt nog vergeten te worden, dat de Indische maatschappij
een sterk dualistisch karakter draagt, dat het aantal op westersche
wijze levenden zeer gering is en dat men zich in de allereerste plaats
moet aanpassen aan de toenemende behoeften der inheemsche bevolking.
Voorop dient te staan, dat Indië een "merken-land" is, waar meer
waarde gehecht wordt aan een merk dan in ontwikkelde landen, welke
de qualiteit beter kunnen beoordeelen. Om een nieuw merk "er in"
te brengen is veel geld en geduld noodig, zooveel, dat in het algemeen
slechts de groote en kapitaalkrachtige ondernemingen daartoe in staat
zijn. Wat met een goed opgezette reclamecarupagne te bereiken is,
wanneer men niet beknibbelt op de beginkosten en niet al te vlug resultaten wenscht te zien, bewijst de groote plaats, welke de Amerikaansche producten zijn gaan innemen, terwijl in de Vereenigde Staten de
productiekosten toch ook waarlijk niet gering zijn.
De wijze, waarop de Nederlandsche artikelen den Indischen consument bereiken, laat veelszins te wenschen over; aan een goed functioneerende verkoopsregeling, aan een krachtige organisatie der Nederlandsche handelshuizen mankeert nog veel. In de meeste gevallen
komen de goederen door middel van den exporteur hier te lande of den
importeur in Indië via den Chineeschen tusschenhandelaar op de markt.
Heeft men nu te , doen met merkartikelen, dan schijnt ons deze verhouding wel aanbevelenswaardig te zijn. De relatie is ';an meer blijvenden aard, daar wederkeerig veel geld in het merk gestoken is, de
fabrikant wordt op de hoogte gehouden van de veranderende wensc hen der consumenten, een reclamecampagne kan worden gevoerd.
Somtijds geschiedt de levering direct aan de tweede hand. Het
groote nadeel zijn de decentralisatie en de belangrijke risico's, welke
de fabrikant door de aan den tusschenhandel te verleenen credieten
loopt. In nog sterker mate gelden deze bezwaren bij directe levering
aan den detailhandel. al worden hierdoor natuurlijk provisies gespaard.
Grootere ondernemingen bezitten dikwerf een eigen agentschap. Dit is
wel de meest aangewezen weg, daar men zoodoende de grootste kans
heeft op een goede behartiging van zijn belangen. Dikwijls is het evenwel moeilijk geschikte vertegenwoordigers te vinden, tevens is het zeer
kostbaar, aangezien men allicht meerdere agenten zal moeten hebben
voor een zoo uitgestrekt terrein en ook hier weer credieten aan den
tusschenhandelaar zullen moeten worden verschaft. Voor slechts enkele
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kapitaalkrachtige ondernemingen komt deze regeling dan ook in aan~
merking.
Voert men geen merkartikel in, of voorziet de importeur de goederen
met zijn eigen merk, dan is de positie van den fabrikant gewoonlijk
verre van benijdenswaardig. Ongetwijfeld zal hij belangrijke bedragen
uitsparen. doordat hij minder onkosten voor agenten. reclame. provisie
en dergelijke heeft. Daarentegen is hij nimmer zeker van zijn relaties.
Al levert hij aan een Nederlandschen importeur, die misschien eenige
voorkeur aan het nationale fabrikaat zal geven, dan is hij toch nog
allerminst in het bezit van een relatie van eenigszins blijvenden aard.
De importeur zal zeer gevoelig blijken voor een grootere winstmarge.
te verkrijgen bij import van andere goederen. of deze nu uit Nederland
of uit het buitenland of zelfs uit een Oostersch land komen.
Geklaagd wordt. dat tal van kleine, jonge. Nederlandsche onder~
nemingen trachten zich een plaats op de Indische markt te verwerven.
Geld voor agentschappen. voor het voeren van reclame voor een merk~
artikel. bezitten ze niet. Een groot importhuis heeft zijn gevestigde
relaties en zal ze meestal niet steunen. Van zelf raken ze te land bij
derde~rangs importeurs. die over weinig relaties en kapitaal beschik~
ken met al de noodlottige consequenties, daaraan verbonden. Men
blijft echter maar al te dikwijls blind voor wat door nauwe samen~
werking met soortgelijke ondernemingen of zelfs ondernemingen, welke
zich tot ongeveer hetzelfde publiek richten. zou zijn te bereiken.
Ook is het gevaar niet denkbeeldig. dat men uit het oog verliest,
dat de Chineesche tusschenhandelaar,' eertijds op Westersche import~
huizen aangewezen. een veel zelfstandiger positie is gaan innemen. De
jeugdige Chinees. naar Europa gekomen om er te studeeren. knoopte
daar reeds zijn relaties aan. later vestigt hij zich zelf als importeur of
tracht als tusschenhandelaar direct te importeeren. waarbij men hem
absoluut geen sentimenteele gevoelens voor het Nederlandsche fabri~
kaat kan toeschrijven.
Al is de tijd voorbij, waarin men hier te lande meende, dat de
Indische consument met alles wel genoegen zou nemen. omdat hij
achterlijk zou zijn en royaler leeft, toch schijnt nog allerminst gezegd
te kunnen worden, dat in alle opzichten de noodige zorgvuldigheid in
acht wordt genomen. In vele gevallen laat de afwerking der producten
te wenschen over, op de verpakking. welke alleen reeds een groot
psychologisch effect heeft. is vaak iets aan te merken, aan grondige
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kennis van de eischen, welke gesteld worden, en van de afzetmogelijkheden ontbreekt het soms, kennisname van prijzen en qualiteiten van
concurreerende artikelen uit het buitenland blijft nog al te vaak achterwege.
Al worden gelukkig vele gunstige uitzonderingen aangetroffen, toch
wordt nog dikwijls geklaagd over gebrek aan tegemoetkoming door de
N ederlandsche scheepvqartmaatschappij en.
De Nederlandsche bankwereld heeft zich. anders dan die van menig
ander land. waar dikwijls als voorwaarde voor credietverleening geeischt wordt. dat het gedeelte van het te verschaffen kapitaal. dat voor
aanschaffingen bestemd is. in het moederland besteed zal worden,
weinig met den handel op Indië bemoeid en stipulaties in bovengenoemden geest zijn ons onbekend.
Het informatiewezen - en hier sluiten wij dat der staatsorganen in
- doet ongetwijfeld veel. helaas is hier echter een gebrek aan samenwerking en een versnippering van krachten te constateeren, welke niet
anders dan nadeelig kunnen werken.
Eindelijk dient gewezen te worden op de tariefpolitiek van de open
deur. welke overvloediger dan gemeenlijk elders het geval is. den
buitenlander gelegenheid tot concurrentie verleent en die ongetwijfeld
in zeer sterke mate heeft medegewerkt om ons aandeel in den Indischen
invoer te verminderen.
Grootere crediet~
verleening.

De voortdurende achteruitgang van den Nederlandschen handel op

Na- Indië. heeft vele plannen om tot verbetering te geraken ten gevolge

volkgingJapanhscodhe gehad. Het kom~ ons echter voor. dat sommige van deze voorstellen
ver oop-met
e.
Ov.erbrengingvan in het geheel niet tot het gewenschte resultaat kunnen leiden.
industrieën naar
Indië.

Geadviseerd wordt wel eens. te streven naar grootere credietverleening aan den tusschenhandel. Maar de uiterste grens is hier ongetwijfeld reeds bereikt, meerdere faciliteiten zouden het aantalonsoliede
afnemers slechts vermeerderen. de reeks déconfitures doen toenemen
en de neiging van vele kleine afnemers. om het verleende crediet als
bedrijfskapitaal bij hun handel in Japansche goederen te gebruiken, in
de hand werken.
Evenmin achten we navolging van de Japansche verkoop-methode.
welke in zooveel opzichten van de onze afwijkt en waaraan men somtijds het groote succes van dit land toeschrijft. gewenscht. Met de
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importeurs~vereeniging

"Batavia" 1) zijn we van oordeel. dat dit
systeem juist de oorzaak is. dat Japan niet een nog krachtiger positie
inneemt. want hoe aanbevelenswaardig in Japan de concentratie van
den export van katoen fabrikaten binnen enkele ondernemingen ook
moge zijn. de schier uitsluitend plaats vindende leveringen op bestelling
en het slechts hoogst zelden voorkomen van consignatiezendingen.
gevoegd bij de noodzakelijkheid om binnen korten termijn af te reke~
nen en de dus schier algeheele afwezigheid van credietverleening aan
den tusschenhandel. hebben niet alleen den Chinees tegen het Japan~
sche artikel ingenomen. maar belemmeren ook overigens niet weinig
de afzetmogelijkheden. al heeft deze "cash" verkoop ontegenzeggelijk
het voordeel. dat de prijzen iets lager kunnen zijn. doordat geen
kapitaal voor credieten noodig is. waarop bovendien renteverlies ge~
leden wordt. en men een veel geringer aantal kwade posten heeft.
Ook wordt in dit verband wel gewezen op de overbrenging van
Nederlandsche industrieën naar Indië of het aldaar oprichten van
fjliaalondernemingen 2). Zeer zeker dient men een open oog voor deze
mogelijkheden te hebben. te meer daar soortgelijke plannen ook in
andere landen - o.a. in Japan - overwogen worden. Ongetwijfeld
zou Nederland met een dergelijke gedragslijn gebaat zijn. in zooverre
daardoor een arbeidsveld voor zijn te veel aan industrieele en tech~
nische krachten zou worden geopend en veelbelovende beleggings~
objecten voor het nationale kapitaal zouden worden geschapen. Even~
wel zou men hiervan in geen en deele vooruitgang van den Nederland~
schen export naar Indië mogen verwachten. Integendeel. wel zouden
vermoedelijk. vooral in de eerste jaren. bestellingen van machinerieën
enz. in het moederland geplaatst worden. vele takken der nationale
nijverheid zouden echter een nieuwen en zeer bevoorrechten mede~
dinger op de Indische markt ontmoeten en zouden hun export zien
dalen in evenredigheid met den groei der in Indië gevestigde indus~
trieën.
Het zou buiten ons bestek gaan. uitvoerig stil te staan bij hetgeen In welke richtinin het algemeen wèl gedaan zou kunnen worden. ten eindé den terug~ gen men verbetegang van het Nederlandsche aandeel tot staan te brengen en de ver~ ring wil zoeken.
1) •• Verslag van de Handelsvereeniging te Batavia over het jaar 1930", pag. 239.
. 2) Zie o.a. Dr. J. Wis s eli n k: "De vestiging eener katoenindustrie in Nedl!:r'~
landsch~Indië" en Ir. L. J. ·M . Feb er: " Naar een Nederlandsche industrie in Indië"
in "De Ned. Mercuur", 14 Januari 1932.
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loren positie zoo mogelijk te herwinnen. Gaarne laten we dit dan ook
aan meer ter zake kundigen over. In ons volgend hoofdstuk willen we
een zeer belangrijk middel om tot verbetering te komen, n.l. wijziging
der tot nog toe in -Indië gevolgde tariefpolitiek in meer preferentiee]e
richting, bespreken. Volledigheidshalve zullen we thans echter - zij
het terloops en zeer summierlijk - eenige richtlijnen, welke wel wor~
den aangegeven en waarmede we volkomen accoord kunnen gaan,
aanstippen.
De Nederlandsche exportnijverheid, op een gezonde basis opge~
trokken, haar levensvatbaarheid ruimschoots bewezen hebbende, zal in
de eerste plaats moeten pogen zich zelf te helpen. Goede qualiteit,
zorgvuldige afwerking, een concurreerende prijs en een behoorlijke
verpakking vormen ook in Indië de beste aanbeveling en zullen op den
duur ook daar ongetwijfeld de plaats veroveren, waarop ze recht heb~
ben. Met doorzettingsvermogen, gepaard aan geduld, is veel te be~
reiken, wanneer een doelmatige en voortdurende reclamecampagne
wordt gevoerd. Groote financieele offers zullen hierdoor worden ge~
vraagd en de resultaten zullen wellicht niet spoedig in een verhoogde
winstmarge aan den dag treden, doch ook hier late men zich leiden
door de oude spreuk: .. de cost gaet voor de ba et uyt".
Uiterste activiteit en een elke redelijke kans aangrijpend initiatief
blijven ook in de toekomst noodzakelijk 1 ). Naast een voortdurende
bewerking van de Indische markt is ook een grondige kennis van de
eischen en usances van dit afzetgebied met al zijn specifieke eigenaar~
digheden gewenscht. Met afgaan op de importhuizen zal veelal niet
mogen worden volstaan. Herhaalde studiereizen, zoowel van fabri~
kanten individueel als van handelsmissies, hebben door het tot stand
brengen van een persoonlijk contact zeker hun nut. Belangrijker nog
zijn doorloopend functioneerende inlichtingsdiensten te achten. Veel
bestaat op dit gebied reeds; we wijzen op den arbeid van de Departe~
1) De heer T h. Lig t har t wijst in zijn door de commissie tot bevordering van
den Nederlandschen uitvoer naar Indië uitgegeven geschrift ..Exporthandel op Ned.Indië", pag. 23, op de telkens nieuwe kansen, we'lke kunnen worden aangegrepen.
Er zijn vele HoJlandsche producten, welke nog niet in Indië worden ingevoerd en
waarvan sommige zeker in een behoefte zouden voorzien. Als voorbeeld van met
succes bekroond initiatief haalt de heer L. o.a. aan den invoer op Java van Hollandsche aardappelen, welke in 1927 slechts 196 K.G. bedroeg, in 1928 reeds 23.170
K.G. en in 1927 57.551 K.G., en den invoer van bruine en witte boonen, grauwe en
groene erwten, voor den verkoop in het klein verpakt, waarvoor de cijfers in deze
jaren resp. waren 5.909 K.G., 18.771 K.G. en 31.245 K.G.
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menten van Buitenlandsche Zaken. van Koloniën en van Handel. op
het Koloniaal Instituut. het te Amsterdam gevestigde Bureau voor
Handelsinlichtingen. de Vereeniging .. Nederlandsch Fabrikaat" en de
Indische Handelsvereenigingen. Er bestaat echter geen overmatig con~
tact. meerdere samenwerking en grootere arbeidsverdeeling zouden
hier nog een belangrijke verbetering kunnen brengen. Men volge het
voorbeeld der regeering. die door reorganisatie van den economischen
voorlichtingsdienst reeds een gewichtigen stap in de Juiste richting deed.
Naast de meer algemeene inlichtingsdiensten. welke zich uiteraard van
veel detailwerk zullen moeten onthouden. zullen de onderscheiden tak~
ken van nijverheid het speciale research~werk door samenwerking tot
stand dienen te brengen. In 1931 richtten verschillende textielonder~
nemingen tot dit doel reeds de vereeniging .. Economisch Instituut voor
de Textiel~lndustrie" op. De vereeniging was van plan in samenwer~
king met de Handelshoogeschool te Rotterdam aldaar een bureau in
het leven te roepen. dat het speciale economische research~werk voor
de textiel~nijverheid zou verrichten. Inderdaad een voorbeeld ter na~
volging.
Meergenoemde Sub~Commissie uit de Commissie voor de Econo~
mische Politiek vertolkt veler wensch. wanneer ze een orgaan noodig
acht ... dat niet alleen gegevens. en wel steeds de meest recente. op elk
gebied zal moeten kunnen verschaffen (dus zoowel statistische als ten
opzichte van eischen van kwaliteit. duurzaamheid. verpakking enz ..).
maar dat tevens in staat moet zijn hulp te verleenen bij het zoeken
naar geschikte vertegenwoordigers. onderzoekingen in te stellen om~
trent de reden. waarom eene vertegenwoordiging geen succes heeft.
inlichtingen te geven omtrent credietwaardigheid van vertegenwoor~
di gers enz." 1 ).
Ook aan het houden van exposities. waar getoond kan worden. wat
de Nederlandsche producent in staat is te leveren en welke de eischen
van Indië zijn. wordt volgens sommigen nog te weinig aandacht be~
steed; men dwinge Indië desnoods tot kennismaking met het nationale
fabrikaat door het uitrusten van een expositie~schip. hetgeen in deze
tijden. waarin zooveel vaartuigen zijn opgelegd. geen overdreven kos~
ten met zich zou brengen.
De Nederlandsche Kamers van Koophandel leggen elk afzonderlijk
wel blijken van interesse in den export naar Indië aan den dag en men
mag waarschijnlijk niet verwachten. dat meer specialisatie zal plaats
1) Op cit•• uitgave 1928. pag. 97/98.

vinden. Het blijft echter een raadsel. waarom op dit terrein geen
grootere samenwerking tusschen deze organen aangetroffen wordt en
waarom b.v. Engeland een kamer van koophandel voor Indië bezit en
een dergelijk instituut. toch waarlijk geen overbodige luxe. in ons land
ontbreekt.
Samenwerking en centralisatie behoort steeds meer het parool te
zijn inzonderheid ook voor de vele kleine ondernemingen. welke hun
artikelen op de Indische markt zoeken te pousseeren. willen zij eenig
succes hebben. Hun vereenigde krachten zullen in staat zijn eigen
agentschappen in het leven te roepen. krachtig reclame te maken.
goede voorlichting te verkrij gen. Wellicht is iets te bereiken met een
in Indië te vestigen importcentrale - natuurlijk met meerdere agent~
schappen - waarbinnen de economisch kleineren en zwakkeren zich
zouden kunnen vereenigen.
Samenwerking ook moet er bestaan tusschen industrie. scheepvaart
en 'bankwezen en niet het minst tusschen deze en de overheid. De
overheid heeft. gezien hier zoovele v~tale belangen op het spel staan.
de taak. daar waar het kortzichtige eigenbelang het ineenslaan der
handen tot het werk. dat slechts met aller medewerking kans op slagen
biedt. dreigt te verhinderen. leiding en richting te geven. hetgeen
trouwens in vele opzichten reeds geschiedt. De gouvernementsbestel~
lingen richten zich ook in de toekomst bij voorkeur tot de Nederland~
sc he industrie. de regeering wake tegen noodelooze opdrijving van de
productiekosten. zij zorge voor een zoo soepel mogelijke toepassing der
sociale wetten. zij bezuinige niet op posten als die. uitgetrokken "in
het belang van den handel".

Naschrift.
Terwijl dit geschrift reeds ter perse was. bereikte ons nog eenig
statistisch materiaal. waaruit blijkt. dat de op pag. 120fl vermelde
gegevens vo'o r 1930 inderdaad juist zijn. Nader gespecificeerd. was de
invoer uit Italië. Zwitserland. Hongkong en China resp. 13.9. 10 en 18
miIiioen gulden. hetgeen resp. 1.6. 1.1. 1.2 'en 2.2 % beteekent. In 1931
blijkt de totale invoer sterk achteruitgegaan te zijn en f 608 millioen te
hebben bedragen. Hierbij zijn de goederen voor gouvernementsrekening
inbegrepen. evenals goud en zilver. De particuliere invoer, de twee
laatst genoemde artikelen uitgezonderd. zal dus ongeveer f 560 millioen
'h ebben bedragen.
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H 0 0 F 0 ST U K VIII.
EEN PREFERENTIEEL TARIEFSTELSEL VOOR INDUt
Al bleef sedert de Indische tariefwet van 1872 het principe der open Inkiding.
deur gehandhaafd. de stemmen der voorstanders van begunstiging
verstomden nadien niet. Dit zou trouwens al -zeer frappant geweest
zijn. gezien de groote oppositie. welke tegen deze wet bestond. Wan~
neer van Kol dan ook schrijft 1): "De differentieele rechten ten
bate van het Moederland zijn in de Nederlandsche koloniën sinds lang
( 1864) verdwenen; alleen was het als een klank uit lang vervlogen
tijden. toen Dr. K u y per 2) deze verdedigde ... ". is het zeker niet
alleen dit jaartal. dat het vermoeden doet rijzen. dat deze uitlating door
niet al te velen zal worden onderschreven. Wij wijzen hier. behalve op
het pleidooi van dr. K u y per. slechts op het voorstel~B a h 1 man n.
in 1880 in de Tweede Kamer gedaan. om de differentieele rechten te
herstellen en op de tariefhervorming van 1886. toen blijkens het voor~
loopig verslag "meerdere leden" wederinvoering wenschten en een
amendement met deze strekking door een vijftal leden werd ingediend.
Een voorstel tot wederinvoering van preferentieele rechten moge
"een klank uit lang vervlogen tijden" genoemd worden. het is er dan
toch een. die 'blijkt nog lang niet verklanken te zijn. Integendeel. dit
geluid wordt thans sterker dan ooit gehoord. Reeds zeiden we in onze
inleiding. dat de oud~regeeringsgemachtigde voor algemeene zaken.
mr. J. J. S c h r i e k e. en de heer A. d e G r a a f f eenige jaren ge~
leden het plan eener tolunie tusschen Nederland en Indië wederom
ter sprake brachten en dat ook in den kring der Vereeniging voor
1) H. van Kol: "Nederlandsch-Indié in de Staten-Generaal van 1897 tot 1909",
pag. 53.
2) 16 November 1897 in de Tweede Kamer.
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Actieve Handelspolitiek het streven naar nauwere economische aan~
sluiting steun vindt. Ook vermeldden we aldaar. hoe enkele weken
geleden de R.K. Werkgeversorganisatie zich met dit vraagstuk be~
moeide en hoe. zoowel in de Eers te als in de Tweede Kamer. ons
onderwerp telkens weer aan de orde komt.
In het steeds aanzwellende koor. dat dus een ouden. maar blijkbaar
steeds weer nieuwen klank doet hooren. willen ook wij onze stem
voegen. Daartoe bespreken we in dit hoofdstuk allereerst de strooming.
welke bij de vaststelling der Indische invoerrechten slechts met het
exclusief Indische belang wenscht rekening te houden en bestrijden we
de daaruit voortvloeiende meening van deze richting. als zou de
Indische tariefregeling niet onder den N ederlandschen wetgever
dienen te ressorteeren. Vervolgens stellen we onze eigen opvatting :
combinatie èn van het Nederlandsche èn van het Indische belang.
daartegenover. Dan gaan we na. hoe reeds zonder diep ingrijpende
veranderingen aan dit standpunt eenigermate zou kunnen worden
tegemoet gekomen. om daarna ook een meer belangrijke wijziging der
tariefpolitiek. n.l. een preferentieel systeem. te verdedigen. Na de
motieven hiervoor te hebben aangegeven. leveren we eenige critiek op
hen. die een tolunie begeeren en daardoor - hoewel ze een wijziging
in dezelfde richting als wij wenschen - ietwat te ver gaan. Ten slotte
komen we met een eigen voorstel. om te eindigen met een toetsing van
enkele bezwaren. die tegen ons plan zouden kunnen worden ingebracht.

Richting, welke Wanneer we willen handelen over een preferentieel tariefsysteem
slechts met het voor Indië. dat waarborgen biedt. dat het aandeel van het moederland
exclusid Indische in den import wederom zal stijgen. dan hebben we daarmede reeds

belang rekening
.
1··
weoacht
te hou~lmp
lClte ste11·mg genomen tegen

den.

d
·
e stroommg.
we Ike b··IJ d e b epa I·mg
van het Indische toltarief slechts met het exclusief Indische belang
rekening wenscht te houden.
Werden in vroeger tijden door Nederland als criterium voor de vast~
stelling der Indische invoerrechten. zoo al niet uitsluitend. dan toch
voornamelijk de moederlandsche belangen aanvaard. waarschijnlijk ten
gevolge van een al te sterk doorvoeren van de op zich zelf zoo heilzame.
ethische koloniale politiek dreigen sommigen hier te lande in het andere
uiterste te vervallen. door met voorbijzien van de Nederlandsche be~
langen. alleen oog te hebben voor de Indische verhoudingen. Reeds bij
de besprekingen in ons parlement. welke leidden tot de tariefherziening
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van 1907. bleek men van verschillende zijden de voorgestelde ver~
anderingen slechts te willen toetsen aan het belang van Indië en
oordeelde men. dat overwegingen. betreffende den invloed. welken de
wijzigingen op den Nederlandschen handel en industrie zouden hebben.
geen gewicht in de schaal zouden mogen werpen.
Deze strooming. welke in dr. van der Wa a I s 1) een krachtig
woordvoerder vond. beroept zich er op. dat tegenwoordig .. bijna alle
maatregelen. die ten aanzien van Indië worden genomen. het kenmerk
(dragen) van het inzicht. dat alleen de verzorging van het specifiek
Indisch belang voor Indië levenwekkend is" 2). en met instemming
haalt men de uitspraak aan. door minister F r a n sen van d e
Put t e in 1865 gedaan: .. Nederland en Indië mogen staatkundig één
Rijk uitmaken. op administratief en economisch terrein zijn zij dit zeer
zeker niet" 3). om tot de conclusie te komen: .. Nederlandsch~Indië zal
dan ook op administratief en economisch terrein zijn eigen weg moeten
gaan" 4).
Men ziet Indië dus als een zelfstandige economische eenheid en
wenscht ook hier een dogmatisch consequent vrijhandelaar te zijn. het~
geen instelling van een allen gelijkelijk treffend invoerrecht meebrengt.
Ongetwijfeld is er iets sympathieks in dit standpunt. Het zich keeren Bestrijding vaD
tegen een eenzijdig den nadruk leggen op de belangen van het moeder~ deze richting.
land met verwaarloozing van die van Indië. het beschouwen van een
zelfstandig Indië als einddoel onzer koloniale bemoeiingen. het vrij~
handelsideaal - dit alles doet weldadig aan.
Toch meenen we tegen dit standpunt verzet te moeten aanteekenen.
Wanneer Indië eenmaal geheel zelfstandig zou zijn en met ons zou
streven naar de verwezenlijking van den vrijhandel. behoeft zulks nog
allerminst gepaard te gaan met het heffen van niet~discrimineerende
1) Dr. L. J. van der
der Indische invoerrechten"
de.r Indische invoerrechten"
sterk afwijkende houding in
Ber.... 20 Juli 1927.

Wa a Is: "De Indische invoerrechten". "Het systeem
in " De Indische M ercUllr". 9 Februari 1927. " De functie
in "De Nederlandsche Mercuur". 11 Augustus 1927; een
"Nederland en de Indische invoerrechten" in "Econ. Stat.

11) Van der Wa als : "De Indische invoerrechten". pag. 125.
3) 1 d e m. op. cit.• pag. 126.

• ) Idem. op. cit.• pag. 126.
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rechten. Ook een andere gedragslijn is mogelijk. een die hetzelfde doel
wil bereiken door de vorming van economische eenheden. waarbinnen
steeds meer landen zich concentreeren. om tenslotte tot één economische
wereldeenheid te geraken. Deze gedachte vinden we b.v. in de stout~
moedige phantasieën omtrent een Europeesche tolunie en niet minder
in de voorstellen. welke de laatste maanden geopperd werden. om te
geraken tot een Nederlandsch~Belgische tolunie. waartoe eventueel ook
andere landen. in de allereerste plaats wel de overige Oslo~staten.
zouden kunnen toetreden. Het is hier de plaats niet. deze denkbeelden
nader te ontwikkelen; alleen zij er op gewezen. dat wanneer zulk een
groepsvorming zou plaats vinden en voortgang hebben. de aaneen~
sluiting van het moederland met een al dan niet zelfstandige kolonie
lang niet denkbeeldig is. In een dergelijk geval zou ook een geheel
zelfstandig Indië met Nederland kunnen samenwerken aan de ver~
werkelijking van den vrijhandel. terwijl er toch differentieele rechten
geheven zouden worden. welke hetzij alleen Nederland. hetzij ook
andere staten begunstiging zouden verleenen. Ondertusschen zijn we
nog zoover niet en gelooven we. dat ook het ontwikkelingstempo van
Indië door bedoelde richting wel eenigermate overschat wordt.
Ons tweede bezwaar geldt de voorstelling. alsof Nederland en
Indië reeds heden ten dage op economisch terrein niets met elkaar te
maken zouden hebben. We kunnen hierin slechts zien de overbrenging
van de leuze: .. Indië los van Nederland" van politiek naar economisch
terrein. We willen allerminst het woord van F r a n sen van d e
Put t e. dat geen economische eenheid bestaat. ontkennen. maar daar~
uit mag men toch allerminst afleiden. dat er nu slechts twee economisch
volkomen van elkaar gescheiden gebieden zijn. welke niet anders te
beschouwen zouden zijn dan die. welke door twee verschillende staten
worden gevormd. Al bestaat er geen economische eenheid tusschen
Nederland en Indië. toch staat Nederland ook economisch geheel
anders ten opzichte van Indië en Indië ten opzichte van Nederland
dan een van deze b.v. ten aanzien van Griekenland. Siam of Chili. Het
feit. dat er geen economische homogeniteit bestaat. is allerminst een
beletsel voor het rekening houden met elkaars belangen. Overal zien
we immers. dat gebieden met divergeerende. ja tegenstrijdige belangen
zelfs binnen eenzelfde tolgebied vallen en één tarief van invoerrechten
hebben. Niemand zal toch willen beweren. dat de belangen van den
landbouw en de veeteelt in Friesland. die van de industrie in Twente.
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die van een havenstad als Rotterdam en die van het Limburgsche mijn~
gebied volkomen parallelloopen. Bovendien, zelfs geheel zelfstandige
staten behandelen elkaar niet steeas gelijk. Ieder weet. hoe de meest~
begunstigingsclausule steeds meer wordt uitgehold. hoe door classifi~
ca ties. contingenteeringen en dergelijke feitelijk diHerentieele rechten
geheven worden. Steeds krachtiger wordt de wensch geuit hier en
daar tot regionale overeenkomsten en openlijke preferentie te komen 1).
Tertium datur; een regeling is zeer wel mogelijk, waarbij zonder
elkaars belangen geweld aan te doen, deze belangen tegen elkaar
worden afgewogen en invoerrechten worden geheven. waarbij aan de
verschillende wenschen wordt tegemoet gekomen. "Èn het Indische èn
het Nederlandsche belang in acht nemend. dienen de economische be~
langen voor beiden te worden gecombineerd" 2). Rekening houden
met elkaars belangen geschiedt in zeer sterke mate bij een tolunie
tusschen Nederland en Indië. maar ook kan zulks bij een verhouding.
waarbij Indië een eigen tarief heeft. Door uitsluitend op de Indische
belangen te letten wordt deze mogelijkheid niet benut. wordt de nauwe
samenhang tusschen de twee economische sferen geloochend en ge~
raakt men van de Scylla op de Charybdis verzeild.

Het standpunt van het exclusief Indische belang brengt mee, dat Standpunt van
men bezwaar maakt tegen de vaststelling der Indische invoerrechten genoemde richdoor de wet; immers hierdoor is het mogelijk. "dat de Tweede Kamer ting ten opzicht.
door haar recht van amendement tot in de finesses in de Indische v~ het d tarief
tarieven kan ingrijpen en op een gegeven oogenblik weder de specifiek 9:D~PpUJ orNederlandsche belangen naar voren kan schuiven" 3). Van der
W a a I s merkt op. dat toen deze regeling in 1854 tot stand kwam,
het Indische tarief een grooten invloed kon uitoefenen op de betrekkin~
gen tot vreemde mogendheden, "doch in den tegenwoordigen tijd. nu
de Indische tolrechten sedert lang overwegend fiscaal zijn en naar we
1) Nog onlangs werden te Genève voorstellen gedaan. om eenigen Zuid-OostEuropeeschen landen voor hun graan preferentie te verleenen in genabuurde landen;
vgl. Dr. J. A . Ne der bra g t: "Preferenties" in "De Nederlandsche Mercuur",
29 act. 1931. Ook Spanje en Portugal vragen voor hun wijn en ruwe kurk en
Griekenland voor zijn krenten en tabak preferentieele brhandeling.

2) Mr. P. A. Die pen hor st: "Voorlezingen ouer de economie", dl. IV, pag.
249/50.
3) Van der Waals. op. cit., pag. 126/7.
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hopen, binnenkort uitsluitend fiscaal zullen worden, is de kans op
wrijving met buitenlandsche belangen vrijwel uitgesloten" 1), en wijst
er op, dat alle andere Indische belasting heffingen autonoom door de
Indische regeering worden ingesteld, zelfs de vennootschapsbelasting,
waarbij de buitenlandsche belangen eveneens zijn betrokken.

)nze bezwaren Dit bezwaar kunnen we, daar ons uitgangspunt geheel anders is,
tegen dit stand· niet deelen. Immers, juist door de noodzakelijkheid om de belangen
lunt.
zoowel van Nederland als van Indië te combineeren, worden hooge
eischen aan den wetgever gesteld. Tot nu toe, en vermoedelijk nog
langen tijd, beschikt men in Nederland in veel grooter mate dan in
Indië over menschen, die in deze tot oordeelen competent zijn; in elk
geval zal niemand willen ontkennen, dat men hier te lande over meer
Indische, dan in Indië over N ederlandsche specialiteiten beschikt. Dat
de Tweede Kamer misbruik van haar macht zou maken, is een ver~
denking. waarvoor wij - hoezeer ze in het verleden in deze ook
gezondigd moge hebben - geen genoegzamen grond hebben; in elk
geval is er geen reden om minder wantrouwen te koesteren ten opzichte van een Indisch orgaan, dat deze materie zou behandelen.
Bovendien bezit Indië in den Volksraad een instelling, die, mocht
Nederland inderdaad misbruik van zijn positie maken, een grooten
indirecten invloed kan uitoefenen.
Daarbij komt nog een ander motief. Men kan ongetwijfeld de in~
voerrechten. wijl een indirecte belasting, beschouwen als een inwendige
Indische aangelegenheid, welke dus in Indië behoort geregeld te
worden. Niet minder is het echter een buitenlandsche, aangezien de
invoerrechten, vooral in den tegenwoordigen tijd, zoozeer op inter~
nationaal gebied komen, en is dus regeling door Nederland gewenscht.
Wanneer nu gewezen wordt op het overwegend fiscale karakter der
Indische invoerrechten, is dit toch eigenlijk weinig meer dan een ijdel
woordenspel. Wat fiscale rechten zijn. staat allerminst vast. Het valt
niet te ontkennen, dat de meeste van wat men fiscale rechten gelieft
te noemen, ook een beschermenden inslag hebben. hetzij doordat ze
goederen belasten, welke in het land van invoer eveneens geproduceerd
worden en daar minder zwaar belast zijn, hetzij omdat ze geheven
worden van goederen, welke er nog niet voortgebracht worden. maar
1) I de m. op. cit., pag. 127.
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waarvan productie zeer wel mogelijk is. hetzij wijl ze drukken op
artikelen. waarvan het binnenland een surrogaat levert of althans kan
leveren. Wanneer men aanneemt. dat slechts die rechten fiscaal zijn.
welke geheven worden van producten. wier invoer geenerlei invloed
heeft op de ontwikkeling der binnenlandsche nijverheid 1). blijven er
voor Indië slechts een betrekkelijk gering aantal zuiver fiscale rechten
over. Ook is het aan ernstigen twijfel onderhevig. of in de toekomst
de Indische rechten strikt fiscaal zullen worden. te meer wanneer men
de ontwikkeling der Indische industrie in het oog houdt. Vooral in
dezen tijd. nu de invoerrechten een zoo voorname rol in de internationale politiek spelen. zou daarom overbrenging van de bevoegdheid
naar Indië funeste gevolgen kunnen hebben.
Verwijzing naar de vennootschapsbelasting. welke onder den Volksraad ressorteert. gaat evenmin op. Immers. wanneer deze belasting
eveneens zoozeer op internationaal terrein komt - hetgeen we hier
niet beoordeelen zullen - heeft men. in stede van hierin een precedent
te zien. zich ernstig af te vragen. of het niet wenschelijk zou zijn. haar
binnen de competentie van den Nederlandschen wetgever te brengen.
hetgeen trouwens door sommigen ook al reeds begeerd wordt 2) .
Waar ten slotte het tarief bepaald dient te worden. is louter een
vraag van doelmatigheid. Op zichzelf is het zeer wel mogelijk - en
de toekomst zal daartoe wellicht ook leiden - dat een in Indië zetelend
lichaam deze materie het beste regelen kan. Gelijk de verhoudingen
echter thans zijn. is het beste praktische resultaat te verwachten van
den Nederlandschen wetgever.
Tot heden werd de bovenbestreden koers van het specifiek Indische Combinatie van
belang nimmer officieel als de juiste erkend. In ons vijfde hoofdstuk de Nedulandsche
vermeldden we reeds eenige gevallen. waarbij het Nederlandsche be- en van de Indilang zeer sterk meesprak en zelfs den doorslag gaf bij de vaststelling sche .belangen.
Hermeuwde over·
van een Indisch invoerrecht. Terecht heeft men getracht de belangen wegIn9 dezer hevan beide te combineeren.
langen.
Er is wel gezocht naar een zekeren maatstaf. welke bij tegenstrijdigheid van een N ederlandsch en een Indisch belang zou zijn aan te
1) V gl. Ach i 11 eCu t re ra: "Principii di diritto e politica doganale", pag.lH.

2) O .a. door Mr. Dr. H. H . A. van GIJ b 1 a n d 00 s ter hof f : "De lndi3che
tariefwetgeving" in "De Nederlandsche Mercuur", 7 Juli 1927.
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leggen. Sommigen begeerden - gelijk eenige Kamerleden in 1907 ~
aan eiken Indischen fiscalen maatregel den eisch te stellen. dat de
moederlandsche belangen er niet door zouden worden geschaad.
Anderen wenschten steeds het Indische belang als primair te be~
schouwen. Geen van deze opvattingen is door regeering of parlement
aanvaard en het lijkt ons ook de meest juiste houding telkens beider
belangen te laten gelden en steeds een incidenteele beslissing te nemen.
Op beider belang moet worden gelet. "Een gezonde koloniale poli~
ti ek moet erop zijn gericht. de belangen van moederland en kolonie te
verbinden en zoodoende de welvaart in alle deelen van het Rijk te
bevorderen" 1). Een dergelijke houding is zóó natuurlIjk tusschen
Nederland en Indië. hoe deze overzeesche gewesten zich ook reeds
ontwikkeld mogen hebben. het besef. dat: "Daar in het verre Oosten.
ligt een deel van ons zelf. dat door onze geschiedenis ten nauwste aan
ons verwant en met ons heele volksbestaan is saamgeweven" 2). is
zóó ingeworteld. dat zelfs een voorstander van de gewraakte strooming
de juistheid ervan moet erkennen. Meergenoemde dr. van der
W a als nadert in een zijner artikelen 3) stap voor stap ons stand~
punt. "Naar mijn meening is bij de samenstelling van het Indisch tol~
tarief het Indisch belang in alle opzichten primair. zoodat dit belang
nimmer aan het Nederlandsche belang ondergeschikt mag worden
gemaakt. Wil men. zooals dat met Indië het geval is. aan een land een
zelfstandige ontwikkeling toestaan. dan past het niet de wetgeving
van zulk een land in te stellen op de belangen van een ander gebied.
Er kan intusschen geen enkel bezwaar tegen bestaan om de Neder~
landsche belangen in aanmerking te nemen. indien het Indische belang
daardoor niet wordt geschaad. Verder mag men evenwel naar mijn
meening niet gaan" 4). Gelijk men ziet. wordt hier dus vrijwel het ge~
heele standpunt van het uitsluitend Indische belang prijsgegeven en
de gedachte verlaten. als zou Indië economisch volkomen zelfstandig
zijn en zoo zonder feitelijke discriminatie het pad van den doctrinairen
vrijhandel moeten betreden. Het Indische belang wordt echter nog als
"doorslaggevend bij conflicten aanvaard.
1) Mr. M. W. F. T reu b: "Vreemde invloeden in Nederlandsch-Indië" in "De
Nederlandsche Mercuur". 2 September 1926.
2) I cl e m: "Nederland en de Oost". pag . 413.
S) "Nederland en de Indische invoerrechten" in "Been. Stat. Ber .... 20 Juli 1927.
4) Van cl e r W a a I s. op. cito
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Volkomen deelen wij het gevoelen van den schrijver. als hij vervolgt:
"Men heeft wel eens gewezen op het bestaan van een Groot~Neder~
landsch belang. in verband waarmede Indië tot opofferingen bereid
moet zijn als de N ederlandsche belangen op het spel staan. In beginsel
is dit ongetwijfeld juist. mits men daarbij erkent. dat andersom Neder~
land tot opoffering verplicht is ten behoeve van de Indische be~
langen"!).
Het zij ons vergund nog éénmaal dr. van der Wa a I s te citeeren.
D.eze vervolgt: "Deze opofferingen hebben echter hun grenzen. Het
zou volstrekt niet vreemd zijn indien Indië ten behoeve van een nood~
lijdende Nederlandsche industrie tijdelijk afzag van het heffen van een
zeker invoerrecht. Uit zulk een daad zou een gezond gevoel van saam~
hoorigheid spreken. Zou het echter geen ongezond verschijnsel zijn
indien Indië door het staken van het heffen van een invoerricht de
ontwikkeling van een eigen industrie zou belemmeren 1" 2). Afgezien
nu van den laatsten zin, welke een weinig te veel naar protectionisme
riekt dan dat wij hem terstond volkomen zouden willen onderschrijven.
kan ons s"tandpunt wel niet dUidelijker worden uiteengezet. Ontleden
wij even het genoemde voorbeeld. Afzien van de heffing van een in~
voerrecht is alleen dan een Indisch belang. wanneer dit recht den
consument te veel belast of anderszins voor Indië ongewenscht is. Hier
echter geschiedt het " ten behoeve van een noodlijdende Nederlandsche
industrie". Er is hier dus geen maatregel in het belang van Indië in
h"et spel. Maar we kunnen nog verder gaan, er is zelfs een handelen
in strijd met het Indische belang. Om tweeërlei reden. In de eerste
plaa ts moet de gederfde opbrengst van het bewuste invoerrecht uit
andere baten gevonden worden en wordt dus een nieuwe en. van zuiver
Indisch standpunt. een noodelooze last op de bevolking gelegd. Voorts
wordt echter een inheemsche industrie gedupeerd. Immers. bedoelde
Nederlandsche industrie heeft in Indië terrein verloren óf ten gevolge
van de concurrentie van de buitenlandsche industrie. Of ten gevolge
van die van de Indische. Het eerste geval is hier uitgesloten. daar dan
de opheffing van het invoerrecht hoegenaamd niet zou helpen. immers
ook. daar profiteert het buitenland van. of van der Wa als zou de
afschaffing alleen tot het recht op de Nederlandsche producten moeten
1) I cl e m. op. cito

2) I cl e m, op. cito
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willen beperken, en dus tot differentieele rechten komen. maar zulks
kunnen we toch pas in de allerlaatste plaats van hem verwachten. In het
tweede geval echter kan inderdaad hulp worden geboden. maar zulks
geschiedt dan ook geheel ten koste van de inheemsche nijverheid. We
zien dus. dat hier niet alleen het standpunt van het exclusieve Indische
belang wordt opgeofferd. maar zelfs de uiterste grens: bij strijdigheid
van belangen is het Indische belang primair. verre wordt overschreden.
We zeiden reeds. dat tot heden de belangen, zoowel van Nederland
als van Indië in het oog werden gehouden. Uit de door ons gegeven
citaten blijkt, dat zelfs een voorstander van een economisch zelfstandig
Indië in den grond der zaak dit standpunt moet billijken. De vraag
kan echter rijzen. of men, gezien den achteruitgang van Nederland in
den Indischen invoer, niet te veel toegegeven heeft aan de theoretische
overwegingen der door ons bestreden richting. Zeker verdient een
hernieuwde overweging van beider belang bij tariefwijzigingen de volle
aandacht.
Vervanging van Eveneens verdient overweging in vele gevallen de ad valorem rechten
ad valorem door specifieke te vervangen. Professor Die pen hor s tI) wees

door specifieke enkele jaren geleden op het feit, dat de ad valorem rechten veel zwaar~
der drukken op de betere en dus duurdere dan op de mindere en dus
goedkoopere qualiteiten der in Indië ingevoerde goederen, en daar nu
Nederland de betere
in vele gevallen - b.v. bij manufacturen soorten levert, wordt onze invoer zwaarder belast dan b.v. die van
Japan, waardoor onze afzetmogelijkheden ongunstig beïnvloed worden.
"Werden de rechten naar de waarde vervangen door specifieke rech~
ten, dan zouden wij met de duurdere kwaliteiten gemakkelijker den
concurrentiestrijd kunnen voeren" 2). Ook dr. Col ij n bepleitte een
dergelijke verandering 3) en wees erop, dat zoodoende niet alleen een
voordeel voor de Nederlandsche producten zou worden verkregen.
maar dat zulk een wijziging ook in het belang van den consument te
achten is, daar de betere qualiteiten spoediger onder zijn bereik zouden

rechten.

1) In "Onze economische betrekkingen met Nederlandsch~Indië" in "De Bedrijfs~
econoom", 30 AprU 1928 en "Voorlezingen over de economie", dl. IV, pag. 249.
2) Mr. P. A. Die pen hor st: "Voorlezingen over de economie", dl. IV, pag.
249.
3) H. Co 1 ij n: "De handelspolitiek voor Indië" in ,.De Indische Gidll", 1929.
dl. I, pag. 91-96.
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komen. Dr. Col ij n meent. dat de schatkist eenige verliezen zou
lijden. doch acht dit absoluut geen bezwaar. daar heffing van nieuwe
invoerrechten alleszins mogelijk is 1).
Al kan een hernieuwde overweging van de wederzijdsche belangen.
evenals vervanging van de ad valorem door specifieke rechten, eenige
verbetering in de positie van Nederland in den Indischen import brengen. men zal het effect niet mogen overschatten. Ook is zoodoende de
mogelijkheid niet uitgesloten. dat op deze wijze het voorbeeld van vele
andere landen zou worden gevolgd en door classificaties en andere
kleine middelen een feitelijke discriminatie zou ontstaan. terwijl in
naam een uniform tarief gehandhaafd blijft. Noodzakelijk en meer
afdoende schijnt ons om een stap verder te gaan en ridderlijk den weg
der openlijke preferentie te bewandelen. Eén stap slechts. want het
verschil tusschen een ver doorgevoerden invloed van de NederIandsche
belangen of een maatregel als die. welke dr. van der Wa a I s voorstelt. waardoor men praktisch tot een verkapte preferentie komt
eenerzijds. en aan den anderen kant een openlijke begunstiging is
waarlijk niet al te groot. Toch is ze van dien aard. dat eenige nadere
rechtvaardiging hier geboden is.

Preferentieele
rechten.

Wanneer preferentieele rechten bepleit worden. denkt men onOver,
willekeurig terug aan vroegere tijden. toen een differentieel systeem wcgingea vroeger
bestond. Vol afschuw wijst men dan op de waandenkbeelden. welke
:: ~s.
toen de geesten beheerschten. Op de voorstelling, alsof een kolonie
otieven.
uitsluitend een object van exploitatie door enkele families of ook door
het geheele nationale volk zou zijn; op de gedachte, alsof ze alleenlijk
met het moederland in relatie zou mogen staan en elke vreemde invloed
behoorde te worden geweerd. Men stelt zich een bevolking voor. welke
gedwongen wordt haar spaarzamelijke middelen te besteden om de
minderwaardige producten te koopen van een kunstmatig in het leven
1) W. deC 0 c k Bun i n g maakt in "De achteruitgang van den Nederlandsehen
uitvoer naar Oost-Indië", ,,Bcon. St.at. Ber.", 15 Juni 1927, eveneelliS attent op den
drukkenden last. op vele Nederlandsche goederen gelegd. Ten einde aan dit bezwaar
tegemoet te komen, wenscht hij verlaging der invoerrechten voor manufacturen tot
b.v. 5 %. AI zal zulks eenige verlichting geven. toch kan dit de moederlandsche
concurrentie niet op een gezonde basis brengen. Bovendien is een dergelijke verlaging der invoerrechten voor artikelen, welke een zoo belangrijk deel van den
import uitmaken, voorloopig om fiscale redenen ten eenen male onmogelijk te achten.
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geroepen en op deze wijze kunstmatig in stand gehouden moeder~
landsche industrie. Dan meent men, dat de aanhanger van een prefe~
rentieeI stelsel nog in deze gedachtenwereld leeft; men noemt hem
ultra~reactionair, en men wijst op het doorbreken van een geheel
anderen geest, den geest der ethische politiek, die zich tegen uitbuiting
verzet, en den geest van den vrijhandel. welke zich stelt tegenover een
eenzijdige bevoorrechting.
De oorzaak van dit misverstand ligt in de verwarring van doel.
middel en motief. Het doel. dat vroeger voor oogen stond, was de ver~
rijking van een grooter of kleiner deel der moederlandsche bevolking.
Thans daarentegen wordt gestreefd naar het brengen van Indië op
een hooger cultureel. staatkundig en economisch niveau, thans is de
ontwikkeling niet slechts van Nederland, maar ook van Indië, op al
deze terreinen tot richtsnoer. Het ,middel. een preferentieel systeem,
is in beide gevallen identiek. Naast het einddoel zijn echter ook de
motieven geheel anders geworden en het gaat niet aan om den voor~
standers der begunstiging bovengenoemde motieven in de schoenen te
schuiven, enkel en alleen omdat zij hetzelfde tariefstelsel wenschen als
vorige generaties. Wanneer thans een tariefwet zou ontworpen wor~
den, zou men geheel andere argumenten aanvoeren dan in vroegere
tijden, toen de differentieele rechten bestonden. Andere motieven ook
- en dit wordt maar al te vaak vergeten - dan toen men tot af~
schaffing van het discrimineerende stelsel overging. Verwijzing naar
en beroep op de denkbeelden van de zestiger en zeventiger jaren der
vorige eeuw is dan ook allerminst ter zake dienende.
Toen sprak het Indische belang nog vrijwel in het geheel niet mee,
al heerschten de starre opvattingen omtrent een exploitatierecht niet
meer absoluut, maar waren humanitaire beschouwingen reeds gang~
baar. Toen heerschte alom een zekere onverschilligheid ten opzichte
van het bezit van koloniën. Toen werd verwacht, dat de periode van
den wereldvrijhandel was aangebroken. en zag men reeds allerwege
.de tolbarrières nederhalen. Toen meenden velen, dat. afschaffing der
differentieele rechten zeer in het belang van de nationale industrie en
scheepvaart zou zijn. Toen werd ook in andere koloniën het preferen~
tieele stelsel verlaten.
Thans zou wel degelijk in zeer sterke. mate met de Indische ver~
langens worden rekening gehouden. Thans wordt het overzeesche
bezit meer dan ooit tevoren gewaardeerd. Thans weet men, dat er van
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de schoone vrijhandelsdroomen. helaas. bitter WeInlg terecht is ge~
komen. dat het protectionisme daarentegen sterker is dan ooit. Thans
zijn industrie en scheepvaart dermate noodlijdend. dat elke bevoor~
rechting, elke hulp hun zeker welkom zou zijn. Thans komt, gezien de
gedragslijn, niet slechts der kleine koloniale mogendheden, maar ook
van de Vereenigde Staten en Japan en ongetwijfeld niet het minst van
Engeland en Frankrijk. gezien ook de houding van den Volkenbond.
een al sterker wordende begunstiging van het moederland in de
koloniale tarieven tot uiting, terwijl alleen Nederland in Indië nog
halsstarrig vasthoudt aan de politiek van de open deur.
Reeds deze groote verandering in de motieven zou tot gevolg moeten
hebben een ernstige overweging of men thans. niettegenstaande deze
gewijzigde argumenten, tot een zelfde resultaat als in 1872: geen
diHerentitatie, maar een open deur politiek, zou dienen te besluiten.
Deze uitslag zou toch, minst genomen, dubieus moeten worden geacht.
Niet lang geleden noemde T reu b 1) de Indische tariefpolitiek "un
oiseau bleu" en stelde de vraag, of ze is " un anachronisme ou bien Ie
précurseur d'un avenir pas trop lointain pour les nations qui actuelle~
ment s'entredéchirent par un protectionisme tellement exagéré qu'elle
ne protège plus personne". Het antwoord schijnt ons allerminst twijfel~
achtig 'e n het valt niet te ontkennen, dat Nederland thans dringender
dan ooit heeft te overwegen, of deze rara avis behouden kan blijven.
Wanneer wij dus voor Indië een preferentieel tarief wenschelijk
achten, is dit niet, omdat wij, afkeerig van de ethische politiek of van
den vrijhandel. tot het oude exploitatiestelsel zouden willen terug~
keeren; niet, omdat wij zouden meenen, dat het bezit van koloniën een
ius excludendi alios zou verleenen en dus vreemde invloeden zooveel
doenlijk zouden moeten worden uitgesloten; niet, omdat wij van
oordeel zouden zijn, dat er "nog ondernemers in Nederland (zouden
zijn), die de kracht voor het voeren van een concurrentiestrijd in Indië
niet aan zichzelf kunnen ontleenen, doch die een kunstmatige bevoor~
deeling behoeven ten koste van de Indische schatkist" 2) .
Wanneer wij invoering van een bevoorrechtingssysteem bepleiten,
doen we dit, omdat sedert de aanvaarding der open deur politiek het
1) In .. De Rijkseenheid", édition spéciaIe, publié à I' occasion de l'exposition Coloniale Internationale de Paris 1931.
2) Van der Waals, op. cito
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oordeel omtrent het bezit van koloniën radicaal gewijzigd is; omdat
de opvattingen ten aanzien van den vrijhandel veranderd zijn; omdat
de handelspolitiek voor een groot gedeelte een .. Reagenzpolitik" 1) is,
zoodat ook de onze vanzelf reageeren moet op het al sterker wordende
protectionisme en prohibitionisme; omdat in de koloniale tariefpolitiek .
der andere mogendheden en in de tarieven der dominions een zeer
sterke tendenz in preferentieele richting reeds sedert jaren merkbaar
is en nog voortdurend in kracht toeneemt; omdat een zich snel uit~
breidende Nederlandsche export noodzakelijk is, gezien den grooten
bevolkingsaanwas hier te lande en de geringe, reeds zeer intens in
cultuur gebrachte bodemoppervlakte, welke een steeds grooter deel
der bevolking dwingt in 'handel en verkeer. maar vooral in de nijver~
heid emplooi te zoeken, zoodat het industrieele element in de structuur
van h~t Nederlandsche bedrijfsleven al meer op den voorgrond treedt.
Wegen deze motieven reeds zwaar, wij meenen, dat de schaal in
elk geval op de volgende twee gronden ten voordeele van een prefe~
rentieel stelsel dient over te slaan. Vooreerst een economischen, daarna
een staatkundigen.
EeD ecODocnilCh
ar~t.

Het is ongetwijfeld gevaarlijk, om economische redenen het scherpe
wapen der tariefspolitiek aan te wenden. Immers. het economische
leven dient zooveel mogelijk aan zichzelf te worden overgelaten. Gaat
de Nederlandsche export naar Indië achteruit. zoo heeft de Neder~
landsche export~industrie in de eerste plaats de hand in eigen boezem
te steken en te trachten door eigen kracht tot een beter resultaat te
geraken. Gezien het groote belang. dat het geheeIe Ned~r1andsche
volk heeft bij een bloeienden export, heeft de overheid pogingen om
tot verbetering te komen te steunen en zelfs zal ze. waar particuli~re
vermogens te kort schieten, somtijds het initiatief moeten nemen.
Overheidsinmenging dient evenwel een ultimum remedium te blijven.
Men volge dan ook niet het buitenland in allerlei protectionistische
maatregelen. welke. als exportsubsidies en dergelijke. kostbaar zijn en
het economische leven kunstmatig in zijn natuurlijke ontplooiing be~
lemmeren. Met name is wel overheidsbemoeiing door middel der
tariefpolitiek een zeer subsidiair middel. waartoe slechts in zeer buiten ~
1) VgI. Bernhard Harms : "Die Zukunft dec deutschen Handelspolitik",
pag . 216.
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gewone omstandigheden mag overgegaan worden 1). Het valt echter
bezwaarlijk te ontkennen. dat zich thans dergelijke zeer abnormale
verhoudingen voordoen. De grenzen van andere landen worden steeds
hermetischer voor onze producten gesloten. In Indië wordt onze afzet
schier onmogelijk gemaakt door de valuta~concurrentie. terwijl onze
voornaamste mededinger Japan zijn succes bovendien in sterke mate
te danken heeft aan abnormale sociale verhoudingen. Men spreekt zelfs
van valuta~ en sociale dumping. Normale prijsvorming wordt hierdoor
ten eenen male onmogelijk. Al mag niet verheeld worden. dat hier te
lande wel veel. maar nog ni~t alles gedaan wordt om ons .. konkurrenz~
fähig" te maken, toch zullen tariefmaatregelen. welke aan genoemde
oneerlijke concurrentie een einde maken, ten volle gewettigd zijn. Ter
bestrijding van de kunstmatige hinderpalen. welke aan onze natuurlijke
ontwikkeling in Indië in den weg gelegd worden. zijn dan zelfs kunst~
matige middelen volkomen geoorloofd. Op dezen grond zouden wij
dan ook een preferentie willen voorstellen. welke de abnormale voor~
deelen. die andere landen genieten. te niet doet en het ons mogelijk maakt
de facto op gelijke voorwaarden den concurrentiestrijd in Indië aan
te binden. Uit den aard der zaak zouden deze maatregelen niet langer
dienen te duren dan de oorzaken bestaan. welke ze noodzakelijk
maken. Op deze wijze zouden in Indië de goede met de kwade con~
currenten moeten lijden. Het is in dit opzicht echter gelukkig . dat er
zoo weinig goede en zoovele kwade zijn 2) .
Daarnaast is te noemen een staatkundig motief. dat van zooveel Bal UeBtiredig
belang te achten is. dat het. ook afgezien van de andere argumenten.
ugumeat.
tot een preferentieel systeem noopt .
•.Indië is bezig niet alleen politiek. maar ook economisch van het
moederland te vervreemden. Het zou verkeerd zijn dit tweeledig los~
weekingsproces met stoïcijnsche kalmte te laten begaan. zonder zich
1) ..Unter den heutigen Verhältnissen bildet der Staat sozusagen nur das letzte
Glied in der Reihe jener Faktoren. die zu einer Initiative auf handelspolitisehem
Gebiete berufen sind ... ". Dr. Jo s e p h G run t zei : " System der Handelspolitik",
pag. 16.
2) Op in wezen hetzelfde standpunt stelt zich Mr. Dr. van Gij b I a n d 00 ster hof f. op. cit., die wel bezwaar maakt tegen preferentie in Indië. maar toch
ook een ' voorkeurstarief .v an Nederland ter bescherming van bepaalde takken van
den Surinaamsehen landbouw in principe op haar plaats acht. O .a. voor de riet-
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om de gevolgen te bekommeren" 1). Immers. de gevolgen der economische verwijdering uiten zich vooral ook op staatkundig terrein. daar
de economische verhouding nu eenmaal een van de hechtste steunpilaren ook van de staatkundige relatie is. "Uitgesloten is het. dat
Nederland de leiding in Ned.-Indië kan blijven houden. wanneer het
economisch. dus in het bedrij fsleven. de leiding verloren heeft" 2).
Van welk gewicht de economische verhouding voor de staatkundige
is. behoeft wel geen betoog. Verwijzing naar den invloed. welken de
Zollverein had op de totstandkoming van het Duitsche rijk. en naar
den tegenstand. welken onlangs het plan eener tolunie tusschen
Duitschland en Oostenrijk. uit vrees voor de staatkundige gevolgen.
ontmoette. zij hier voldoende. Verdwijnt of verzwakt de economische
onderbouw. zoo behoeft de ineenstorting van het op dezen pijler opgetrokken staatkundig bouwwerk zeker geen bevreemding te wekken.
Consolideering en versterking van de economische basis is dan ook om
staatkundige redenen dringend geboden. Wanneer een dergelijk vitaal
belang. zoowel voor Nederland als voor Indië. op het spel staat. zal
de regeering ten slotte zelfs van het zeer subsidiaire middel. dat de
tariefpolitiek is. -gebruik kunnen en moeten maken. Indien het pref erentieele stelsel om deze reden aanvaard wordt. zouden wij ook hier dezen
maatregel zoo mogelijk als tijdelijk willen zien. n.l. slechts van zoodanigen duur als de noodzakelijke versterking der economische banden
van noode heeft.
Vóór we uiteenzetten. welke praktische regeling we gewenscht
achten. dienen we eerst een tweetal voorstellen te bespreken. welke
zich met ons keeren tegen een absolute economische scheiding tusschen
Nederland en Indië. doch die in hun verzet daartegen in het andere
uiterste dreigen te vervallen en Nederland en Indië als een economische
eenheid zien.
Allereerst vraagt hier de aandacht het voorstel van mr. Sc h r i e k e.
om tot een tolunie tusschen Nederland en Indië te geraken. In zijn "De
Indische politiek" wijst de schrijver op de Vereenigde Staten. die wel
suikercultuur. omdat deze in haar afzet sterk gehandicapt wordt door de preferentie.
welke de omliggende landen voor de door hen geproduceerde suiker elders genieten.
1) Mr. M. W . F. Treub : .. Indië en de open deur" in ,,Haagsch Maandblad".
Januari 1926.
2) Mr. J. Ge r rit zen: ..De welvaart van Indië", pag . 20.
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eens het meest protectionistische land ter wereld genoemd worden.
hetgeen niet wegneemt. dat binnen dit gebied een absoluut vrije markt
gevonden wordt van een omvang, als nergens elders bestaat. Binnen
deze ruimte komen de wetten van den vrijhandel volkomen tot hun
recht. De industrieel wordt geprikkeld, zich op de fabrikatie en gros
toe te leggen: hij steunt op een breede basis, daar de enorme markt met
haar praktisch onbegrensd absorptie~vermogen niet alleen binnen zijn
bereik ligt. maar daarenboven hem speciaal t'e r beschikking staat. De
producten kunnen ongehinderd van oceaan tot oceaan circuleeren. De
industrieën kunnen op het mathematisch meest gunstige punt gevestigd
worden. " Welnu, waarom zou Nederland niet zijne les trekken uit wat
Amerika leert en overgaan tot een nieuwe vrijhanddsdaad? Waarom
zou het niet alle verkeersbeletselen wegnemen tusschen de Nederlandsche werkplaats en de Indische voorraadschuur? Waarom ver~
eenigt het niet. met algeheeIe opheffing van de douane~barrière tusschen
deze beide gebieden, Nederland en Indië tot één economisch ge~
heel?" 1) Wel zou daarmede het Amerikaansche voorbeeld niet volledig
geëvenaard zijn, toch zou een gebied, hetwelk een respectabel aantal
grondstoffen levert en een zeer groote bevolking omvat. verkregen
zijn, terwijl de unie "bij welslagen een zoo sterke belangengemeen~
schap in het leven (zou) kunnen roepen, dat op den duur aan een
uiteengaan van de beide deelen noch aan deze, noch aan de andere
zijde van den evenaar meer gedacht zal worden" 2). Mr. Sc h r i ek e
wenscht ten slotte de mogelijkheid voor andere staten open te laten.
om met terzijdestelling van hun tolmuren, zich bij de douane~unie aan
te sluiten 3).
Nauw verwant aan dit voorstel is het plan, door den heer de Toh,eeüeid".
G r a a f in tal van publicaties verdedigd. Deze wenscht een tol~
~) Mr. J. J. Sc h r i e k e: "De Indische politiek", pag. 150.
2) I d e m, op. cit., pag. 153.
3) Ook de heer J. van Dus se I dor p wees in: "Een tolverbond tusschen Nedeoland en Indië in verband met de economische conferentie" in " D e Nederlandsche
Mercuur", 20 October 1927, op het voorbeeld van Duitschland en de Vereenigde
Staten, waar eveneens vrije in- en uitvoer tusschen de deel uitmakende landen plaats
vindt en komt dan tot de conclusie. dat een tolunie tusschen Nederland en Indië
niet slechts verdedigbaar, maar zelfs voor de hand liggend is. Om praktische redenen
meent hij evenwel. dat de tijd nog niet gekomen is om het geweruchte doel te verwezenlijken.
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"eenheid" tusschen Nederland en Indië, iets wat alleen in naam van
een tolunie verschilt. Hij komt hiertoe langs een geheel anderen weg
dan mr. S c h r i e k e. Van het volgende standpunt gaat hij uit: .. Is
Indië langs staatkundigen weg voor Nederland buitenland, dan mogen
wij het ook van uit handelspolitiek oogpunt als buitenland zien. Is
Indië echter binnenland, dan is het ook handelspolitiek binnenland" 1).
Tot 1922 was Indië inderdaad staatkundig als buitenland te beschouwen. Na de grondwetsherziening van dat jaar luidt evenwel artikel 1
der grondwet: "Het Koninkrijk der Nederlanden omvat het grondgebied van Nederland, Nederlandsch-Indië, Suriname en Curaçao".
D e G r a a f f sluit zich nu aan bij de meening van professor
KIe int jes: "De NederIandsche Staat heeft onder zich vier naast
elkander staande hoofddeelen: de bovengenoemde vier territoriale
rechtsgemeenschappen. Deze zijn onderling zelfstandig. De drie nader
aangeduide overzeesche rechtsgemeenschappen zijn in rangorde geplaatst naast, niet onder het rijk" 2) en vervolgt: "Er bestaat geen
enkele reden om het verkeer tusschen deze Rijksdeelen anders te
regelen, dan het verkeer tusschen Rotterdam en Den Haag of dat
tusschen Zuid-Holland en Zeeland, dat eveneens Rijksdeelen zijn.
Indië en Nederland zijn een soort provincies van het Koninkrijk der
Nederlanden, gelijk Zeeland en Zuid-Holland het zijn van Nederland.
En voor het verkeer tusschen de laatsten is het Uitdrukkelijk verboden
dat de provincies of gemeenten, belastingen, die den in-, uit- of doorvoer belemmeren, bij voorbeeld invoerrechten, heffen (art. 136 en 137
van de Grondwet). Bij de wijziging van 1922 heeft de regeering blijkbaar niet ingezien, dat de rec'hten, geheven door Nederland en Indië
hetzelfde karakter hebben, als diegene, die zij in artikel 136 en 147
uitdrukkelijk verbood. Omdat Nederland en Indië sinds 1922 deelen
van een rijk zijn, is iedere tolheffing gelijk het heffen van bjnnenlandsche tollen, waarvan de nadeden alom bekend zijn en ook door
den wetgever zijn ingezien (blijkt uit art. 136 en 147) . Staatkundig is

1) A. d e G r a a f f : "De f?ijkseenheid en de handelspolitiek" In .. Politiek Econo.misch Weekblad", 8 Januari 1930.
2) Mr. Ph. KIe int jes : ..Staatsinstellingen van Nederlandsch-Indïë", dl. I.
pag, 33.
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dus Indië binnenland en is de tolheffing fout" 1) . Eventueele toelating
van vreemde mogendheden binnen de " eenheid" is niet noodzakelijk.
daar zulks den buitenlandschen handel van het rijk betreft. welke ge~
heel anders beoordeeld moet worden dan de verhouding tusschen
Nederland en Indië. zijnde deze van binnenlandschen aard 2) .
Vele bezwaren zijn tegen bovenstaande voorstellen gerezen. We Beoordedilag.
zullen ze hier niet bespreken. daar ze eveneens tegen onze eigen zien~
wijze kunnen worden ingebracht. weshalve ze straks. tegelijk met
andere bedenkingen, welke tegen ons voorstel kunnen worden geopperd.
behandeling zullen vinden. Laten we echter uiteenzetten. waarom we
met de vermelde plannen. hoewel ze zich met ons keeren tegen het
standpunt van het exclusief Indische belang. toch niet accoord
kunnen gaan.
Allereerst bedenke men. dat de naam tolunie eigenlijk niet door den
beugel kan. In ons derde hoofdstuk leverden we reeds critiek op een~
zelfde min juiste qualificatie, welke in de Fransche literatuur wordt
aangetroffen. Zoolang Indië niet zelfstandig is, althans geen zelfbe~
schikkingsrecht in tariefkwesties heeft, kan er geen sprake zijn van
een tolunie in den gebruikelijken zin. Ongetwijfeld is dan ook de be~
titeling tol~ " eenheid" . welke slechts iets constateert. doch niets zegt
over de wijze waarop deze eenheid tot stand gekomen is. beter. Deze
term is echter zoo weinig gebruikelijk. dat we, onder genoemde
restrictie. het woord tolunie verder zullen overnemen. Verba valent usu.
De vergelijking van Nederland en Indië met de Vereenigde Staten
is niet te aanvaarden 3) . Zeker. ook de verschillende deelen van dit
rijk hebben niet dezelfde belangen. maar vullen elkaar aan. Daar staat
echter tegenover. dat hier een historisch groeiproces plaats vond. het~
welk een door de eeuwen heen steeds hechter wordend geheel deed
ontstaan. Geen der deel uitmakende staten hief ooit rechten op goe~
deren uit een der andere aaneengesloten landen afkomstig. nimmer
behoefde men onderlinge tariefmuren af te breken. De bevolking.
1) I d.e m : " De tarievenpolitiek en de fFondwetsherzien ing van 1922" in "De
Indische Gids", 1929. dl. 11. pag. 834-837.
2) 1 cl e m : " De Rijkseenheid en de handelspolitiek".
3) Vgl. eenzelfde beroep op de Amerikaansche verhoudingen. gedaan door
Be a ver b r ook in zijn "Empire free trade: the new policy fOt' pcosperity", en de
critiek van " Th.e Economist", 2 November 1929.
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althans de leiding gevende groepen. waren uit rasoogpunt in ruimeren
zin en van cultureel en technisch standpunt bezien vrijwel homogeen 1).
Tusschen de landen der tolunie Nederland-Indië zou een groote
afstand liggen. de historische ontwikkeling heeft niet tot een natuur~
lijke eenheid geleid. er bestaat een veel sterkere heterogeniteit in be~
volking. ontwikk-eling. cultuur. taal. klimaat. bodemgesteldheid.
producten. enz.
De Vereenigde Staten vormen één reusachtige markt. Maar zouden
ook Nederland en Indië dit zijn? De wet van vraag en aanbod komt in
Amerika vrij goed tot haar recht; dat in een tolunie om deze reden
emigratie op groote schaal het geval zou zijn. is toch aan redelijken
twijfel ondel'hevig. Op één markt verschillen de loonen in de onder~
scheiden bedrijven niet al te veel; wie wil beweren. dat dit ook in
Nederland en Indië zoo is? Op één markt is 'e r geen groot onderscheid
tussc'hen de factoren. welke den rentevoet bepalen; de aanmerkelijke
verschillen springen voor de tolunie in het oog. Hoe anders zijn ook de
kapitaalstroomingen dan op één binnenlandsche markt. hoe verschilt
het prijsniveau in Indië van dat in Nederland. hoe verschillend zijn in
beide gebieden de factoren. welke dit niveau bepalen! Uit dit alles
blijKt. dat het bestaan van een economische eenheid. door Nederland
en Indië gevormd. niet wel is vol te houden.
Wat de mogelijkheid van aansluiting bij de tolunie door derd-en be~
treft. dit is onder normale omstandigheden zeker niet af te keuren.
Integendeel. wanneer hiermede geen algemeene tariefverhooging ge~
paard zou gaan en wanneer dit te beschouwen zou zijn als een poging
om tot een steeds grootere unie te geraken. waardoor men het vrij~
handelsideaal zou trachten nader te komen langs een weg. dien we
boven reeds aanstipten. zou er slechts reden tot juichen zijn. In de
huidige omstandigheden zou het evenwel weinig aanbevelenswaardig
zijn. Wanneer immers b.v. Japan een dergelijken stap deed. zou het
daardoor gelegenheid krijgen nog beter dan thans zijn kunstmatig ge~
schapen voordeelen uit te buiten. en zou men eerst recht met Coen
kunnen zeggen. dat Nederland zich .. tserpent in den boesem ge~
seth" had.
Wat art. 1 der grondwet betreft. zijn we van meening. dat hier
1) Zie Prof. J. va 0 Gel der e 0 : .. Een tolunie Nederland-Indië?" io .. Koloniale
Studiën". 1929. dl. 11. pag. 436---453.
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slechts een omschrijving van het grondgebied van het Koninkrijk der
Nederlanden gegeven wordt. welke niets prejudicieert aangaande de
verhouding tusschen Nederland en Indië. We willen ons op deze
plaats evenwel niet mengen in den strijd. welke rondom dit artikel
ontbrand is. Gesteld al. dat men eruit mocht afleiden. dat thans
Nederland en Indië ten opzichte van elkaar binnenland zouden zijn.
dan staat daarmede nog in het geheel niet vast. dat er geen invoerrechten geheven zouden mogen worden op elkaars producten. Immers
ook dan nog bleef de vraag. of men zich wel op de art. 136 en 147
zou mogen beroepen. Art. 1363 zegt van de provinciale belastingen:
"Deze belastingen mogen den doorvoer. den uitvoer naar en den invoer uit andere provinciën niet belemmellen" en art. 1473 zegt hetzelfde
ten aanzien van de gemeentelijke belastingen. Wanneer deze artikelen
ook toepasselijk waren op de verhouding tusschen Nederland en Indië.
en ze dus extensief moesten worden geïnterpreteerd. is niet in te zien.
waarom er twee artikelen zijn. daar één reeds voldoende zou wezen.
Nu dit niet zoo is. kan een dergelijke interpretatie niet aanvaard worden. Bovendien overweegt de heer d e G r a a f f zelf t.a.p. de
mogelijkheid van binnen tollen en komt hij tot de conclusie: "Wanneer
de deelen van het rijk geheel op zich zelf staande economische ·eenheden zijn. die met elkaar niet het minste contact hebben. zijn er geen
bezwaren. om van onzen regel van vrijheid van verkeer af te
wijken" 1). Hier wordt de economische eenheid als consequentie van
de staatkundige eenheid dus in principe prijsgegeven.
Het geheele uitgangspunt van den heer d e G r a a f f - en trouwens ook dat van mr. Sc h r i e ~ e - komt ons echter minder juist
voor. De staatkundige eenheid is voor de economische in het geheel
niet beslissend. al zal de tolmuur praktisch steeds op de politieke. niet
op de natuurlijke grens worden opgetrokken. Staatkundige grenzen
loopen maar al te vaak door gebieden. welke economisch bijeen hooren.
en omgekeerd herbergt eenzelfde staat onderscheiden productiegebieden. welke dikwijls in aard sterk divergeeren. Al is er dan ook
principieel geen onderscheid te maken tusschen een groot land een erzijds en een moederland met zijn koloniën anderzijds. zeer belangrijke
gradueele verschillen vallen niet te miskennen. Praktisch kan een
1) A. d e G r a a f f: "Wat bij de beschouwing van het denkbeeld van een tolunie
Nederland-Indië vergeten wordt" in "De Indische Gids", 1930. dl. 11. pag. 611-623.
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tolunie tusschen moederland en kolonie slechts succes hebben, wanneer
beide gebieden, al verschillen ze economisch onderling evenals de
deelen van eenzelfden staat, niet te ver uiteenloop en en dicht bij
elkander gelegen zijn. Daarom werd b.v. de assimilatie door Frankrijk
van Algiers een succes. maar mislukte die van Indo~Ghina. Immers
bijna steeds, en zeker in het geval van Nederland en Indië, geldt de
uitspraak: "Koloruien und Mutterland sind verschiedene Märkte mit
verschiedenen Bedürfnissen im international en Handel und in der
Handelspolitik" 1). Nemen we de moeilijkheid van een eenheidstarief.
Geen enkele koloniale mogendheid bijna is in het tot stand brengen
ervan geslaagd. Alleen dn enkele dichtbij gelegen koloniën van de
Vereenigde Staten en Japan, welke dan gewoonlijk nog een sterke
nationale emigrantenbevolking herbergen. bestaan ze. Frankrijk zag
zich genoodzaakt. na vele experimenten. al meer excepties in de tarieven
zijner geassimileerde bezittingen toe te staan. De bezwaren liggen voor
de hand. Nederland zal de neiging hebben fabrikaten en halffabrikaten
zooveel doenlijk te weren. Indië heeft er juist behoefte aan ze zoo min
mogelijk te belasten, maar is den grondstoffen weer minder vriendelijk
gezind, welke Nederland juist vrij wil laten binnenkomen. Wat hier als
luxe belast wordt. zal in Indië soms een noodzakelijke levensbehoefte
zijn en omgekeerd. Hoe verschillen niet de behoeften van de zoozeer
uitloopende bevollcing! Nu spreken we nog niet eens van de wensche~
lijkheid van invoerrechten met het oog vooral op de Indische schatkist.
Vanzelf zal men gedwongen zijn, tal van uitzonderingen op het
grondtarief. zoowel voor Nederland als voor Indië te maken, waardoor
praktisch de geheele idee eener tolunie te loor gaat en men een
preferentieel systeem verkrijgt, waarbij aan Nederland en Indië voor
100 % reductie wordt verleend 2).

Verhouding
Op twee fronten hebben we dus den strijd aangebonden. Eenerzijds
~ederland-lndiëverzetten we ons tegen de gedachte. alsof Nederland en Indië twee
eeD relatio sul
JeUeris. V oorstd
1) Dr. Luigi Fontana Russo : "Grundzüge der Handelspolitik", pag . 247.
tenet
preferen~
tiede regeling.
2) Vandaar dat zij, die een algeheel wegvallen der tariefmuren tusschen Nederland
en Indië als ideaal zien, wel aanbevelen tot een dergelijk stelsel te komen langs den
weg eener steeds grooter wordende preferentie. V gl. Ir. H. A. van Y s s els t ey n :
" Onze handel met Ned.-Indië" in "De Nededandsche Mercuur", 13 December 1928,
en het adres der R.K. Werkgeversorganisatie aan den minister van binnenlandsche
zaken en landbouw, opgenomen o.a. in de N .R.Ct .. 3 Januari 1932 ochtendbI.
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economisch volkomen van elkander gescheiden gebieden zouden zijn.
waarvoor dezelfde regels gelden als tusschen twee verschillende staten.
Anderzijds maken we bezwaar Nederland en Indië als een economische
eenheid te beschouwen.
Wij meen en Nederland en Indië te moeten zien als inderdaad twee
verschillende economische g~bieden. als twee onderscheiden markten.
die echter niet los van elkaar zijn. maar door vele bizondere banden
zijn aaneengekoppeld. De economische verhouding tusschen moeder~
land en overzeesche bezitting is een relatio sui generis. welke in geenen
deele te vergelijken is met die tusschen derden. Zoowel Nederland als
Indië heeft een afzonderlijk tarief noodig; wil men een uniforme
regeling scheppen. dan zouden toch wederom zooveel uitzonderingen
moeten worden gemaakt. dat er praktisch vrijwel niets van overbleef.
Boven zetten we reeds uiteen. waarom we thans preferentieele
vechten. welke zoo duidelijk de erkenning van twee verschillende
markten. maar die toch op zeer speciale wijze verbonden zijn. doen
uitkomen. gewenscht achten. Thans rest nog slechts de vraag in welken
vorm de tariefbegunstiging moet worden verleend.
Beter dan een geheel afzonderlijk preferentieel tarief schijnt ons het
verleenen van reducties toe. We geven hier slechts een suggestie. die
we gaarne voor elk praktisch beter werkend preferentieel systeem
willen prijsgeven.
De détaxe zal niet voor alle ing,e voerde goederen gelijk kunnen zijn;
men zal tot een zekere differentiatie moeten komen. Men werke echter
slechts met afgeronde getallen. b.v. tien~ of - liever nog - vijf en
twintig~vouden . Hoe groot de verschillende reducties zouden moeten
zijn. hangt vooral af van de volgende factoren :
1. van de abnormale voordeelen. welke andere landen door hun
gedeprecieerde valuta. hun ongunstige sociale verhoudingen of
anderszins genieten 1 );
1) Kunnen de voordeelen eener gedeprecieerde valuta vrij gemakkelijk berekend
worden. andere abnormale verhoudingen zijn vaak zeer bezwaarlijk op een bepaalde
waarde te schatten. We hebben allerminst de intentie. dat nu uitvoerige commissies
tot onderzoek zouden moeten worden ingesteld. Ook al beoordeelt men deze invloeden
niet volkomen juist. dan is dit geen onoverkomenlijk bezwaar. daar we hier slechts
met één van de drie factoren te doen hebben. Bovendien. automatisch zullen deze
verhoudingen. ook wanneer ze niet of onjuist zouden zijn verdisconteerd. hun invloed
hebben op het aandeel van Nederland in den invoer en ze komen dus toch. thans
verwerkt in den tweeden factor. weer in rekening .
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2. van de positie. welke Nederland in den Indischen invoer inneemt;
3. van de eischen der Indische schatkist.
Eigenlijk zou Nederland steeds een minimum~détaxe moeten hebben.
welke gelijk is aan het bedrag. waarmede een buitenlandsche con~
current. door de bij hem heerschende abnormale toestanden. bevoor~
deeld wordt. Zoo eerst zou op voet van gelijkheid kunnen worden
geconcurreerd. Evenwel zijn de abnormale voordeelen van andere
landen dikwijls zóó groot. dat Nederland dan bijna steeds 100 %
reductie zou krijgen. Met het oog op de Indische financiën zal men in
vele gevallen tevreden moeten zijn met een slechts kleine tegemoet~
koming ter bestrijding van de nadeelen. welke uit de onnatuurlijke
bevoordeding van anderen voortvloeien.
Laten we een tweetal voorbeelden geven.
Artikel A wordt voor 80 % door Nederland in Indië ingevoerd.
Japan kan door zijn gedeprecieerde valuta en zijn sociale verhoudingen
het artikel voor de helft van den redelijken prijs leveren. De schatkist
kan het invoerrecht missen.
Nu zal de eerste factor voor een zeer sterke reductie pleiten. de
derde verzet er zich in het geheel niet tegen. De tweede maakt een
détaxe evenwel volkomen overbodig.
Artikel B. dat onder zeer gunstige omstandigheden in Nederland
geproduceerd wordt. wordt uitsluitend door de Vereenigde Staten en
Duitschland. waar de productiekosten gelijk zijn. ingevoerd. De fiscus
heeft behoefte aan belangrijke middelen.
Factor één doet zich niet gelden. factor twee daarentegen zeer sterk
en zou b.v. tot een reductie van 75 % nopen. Factor drie brengt. gezien
de belangrijkheid van het artikel. de détaxe op 50 % terug.
Het zou wenschelijk zijn. dat de wet geen starre regeling der reduc~
ties gaf. maar de vaststelling hiervan b.v. delegeerde aan den Gouver~
neur~Generaal of althans tot een bepaalde Limiet dezen bevoegdheid
verleende om zelfstandig tot wijziging over te gaan. Reeds thans bezit
de Gouverneur~Generaal het recht om in dringende omstandigheden
het tarief tijdelijk te wijzigen onder latere bekrachtiging der wet. Op
zich zelf zou er dus geen enkel bezwaar kunnen zijn. deze bevoegdheid
iets uit 'te breiden. zoodat binnen zekere grenzen de omslachtige wette~
lijke goedkeuring overbodig werd. Hierdoor zou het groote voordeel
eener zeer soepele regeling verkregen worden. daar de reducties zich
te allen tijde aan de abnormale verhoudingen in het buitenland. aan
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het aandeel van Nederland in den import en aan de behoeften der
sc'hatkist zouden kunnen aanpassen.
Wordt een dergelijk stelsel in principe aanvaard. dan kan men nog
alle kanten uit. De preferentie kan groot zijn. zelfs zoo groot. dat de
tariefmuren tusschen Nederland en Indië geheel komen te vervallen;
ze kan klein zijn. zoo gering zelfs. dat Nederland praktisch met het
buitenland wordt gelijkgesteld. Er bestaat tevens gelegenheid correc~
ties aan te brengen. indien men bij de vaststelling van het invoerrecht
geen voldoende rekening met de Nederlandsche belangen kon of wilde
houden. Zelfs zou zoo een regeling kunnen worden aanvaard. waarbij
de Indische belangen voor de tariefbepaling steeds primair werden
geacht. daar langs dezen omweg toch het moederlandsche belang tot
zijn recht zou kunnen komen.
Ons standpunt brengt mee. dat bij de vaststelling van het Neder~
landsche tarief op dezelfde wijze met de Indische belangen moet wor~
den rekening gehouden als bij de bepaling van het Indische met de
moederlandsche. Niet volgt er uit. dat men Indië noodzakelijk reducties
op het Nederlandsche tarief zou moeten verleenen. wanneer Neder~
land in Indië van détaxen zou profiteeren. We willen de wenschelijk~
heid van een preferentieel Nederlandsch tariefsysteem hier niet onder~
zoeken. Slechts willen we erop wijzen. dat men bij de beoordeeling
van dit vraagstuk eveneens de vraag moet stellen: ondervinden de
Indische producten op onze markt oneerlijke concurrentie en is het
aandeel van Indië in den Nederlandschen invoer bevredigend? Kan
de eerste vraag bevestigend worden beantwoord en de tweede ont~
kennend. zoo zal er geen enkel bezwaar zijn. inderdaad reducties te
verleenen. Hoeveel deze zullen moeten bedragen. zal men met inacht~
neming van de genoemde drie factoren dienen te bepalen 1).
Laten we thans eenige bezwaren onder het oog zien. welke tegen Tegenwerpingea.
een dergelijk preferentieel systeem voor Indië zijn aan te voeren.
Protectie.
1. Instelling van preferentieele rechten is een daad van protectie.
1) Een ander standpunt wordt o.a. door Ir. H . A. van Y s s els t e y n in zijn
"Reciprociteitspolitiek" in "De Nederlandsche Mercuur", 28 Januari 1926. ingenomen.
waar gepleit wordt voor wederkeerige preferentie op grond van het reciprociteitsbeginsel.
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Zelfs mr. Sc h r i ek e voert dit argument aan en noemt dit juist de
groote tegenstelling met zijn eigen voorstel. dat hij op consequenten
vrijhandel gebaseerd acht 1). De heer d e G r a a f f ziet geen prin~
cipieel verschil tusschen zijn tol~"eenheid" en differentieele rechten.
Dat geen wezenlijk verschil bestaat. is dan ook zonneklaar; terecht
merkte T reu b op 2). dat het eenige onderscheid is. dat bij de tol~
unie van mr. Sc h r i e k e de preferentie nog veel grooter is.
We willen ons niet in den strijd omtrent protectie en vrijhandeJ
mengen. nieuwe argumenten zijn hier ongetwijfeld niet meer naar
voren te brengen. Ware invoering van preferentieele rechten inderdaad
een protectionistische maatregel. zoo meenen we toch. dat ze daarom
alleen niet af te keuren zou zijn. Immers, het protectionisme verheft
zich zoo allerwege, dat het vrijhandelsstandpunt, helaas. praktisch bijna
geen verwezenlijking meer kan vinden. Ook al handhaaft men zijn oor~
deel omtrent de wenschelijkheid van vrijhandel, dan kan men daarom
nog wel een beschermenden maatregel nemen. In Nederland telt het
theoretisch protectionisme slechts zeer weinig aanhangers en toch werd
ons land gedwongen maatregelen te treffen, welke slechts een be~
schermende bedoeling hadden. Nog zeer onlang wees dr. Col ij n
erop, dat we thans staan "with our back to the waIl", dat een strijd
"om het behoud van het naakte bestaan" moet worden gevoerd, dat
thans de vraag of een maatregel protectionistisch of vrijhandelsgezind
is, "zonder eenige realiteit" is. want: "bij een voor onze goederen
volstrekt prohibitief protectionisme, als we thans ervaren, verliest elke
op normale omstandigheden gebouwde redeneering hare waarde" , zoo~
dat thans "elk middel. dat doelmatig is en niet door een hooger gebod
als ongeoorloofd moet worden afgewezen", dient te worden aan~
vaard 3). Ook in Indië kan deze noodzakelijkheid zich voordoen. Het
.. périssent les colonies, plutöt que les principes" mag allerminst onze
gedragslijn bepalen.
Echter, we kunnen allerminst inzien, waarom deze preferentie
protectionistisch zou zijn. We bepleitten geen surtaxen voor buiten~
landsche goederen bij invoer in Indië. maar détaxen voor sommige
1) Op. cit., pag. 150.

2) " Nederland- Indonesië" in "Politiek Economisch Weekblad", 4 October 1929.
3) Dr. H. Col ij n : " Vitusdans van het protectionisme", rede uitgesproken voor
de Vereeniging voor Actieve Handelspolitiek, zie " De Standaard", 1 Februari 1932.
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Nederlandsche producten. Zelfs is het verdedigbaar, dat elke ver~
laging van een tariefmuur, ook al komt deze één 'Speciaal land ten
goede, een schrede in de richting van den vrijhandel is. Maar zulks is
zelfs niet het geval. De preferentieele rechten moeten niet in de eerste
plaats dienen om ons een voorsprong op onze concurrenten te ver~
leenen. doch om den voorsprong. dien zij zich door kunstmatige middelen op ons verschaft hebben. eenigermate in te halen, om de gevolgen
der protectionistische maatregelen van anderen zooveel doenlijk tegen
te gaan, om concurrentie op voet van gelijkheid weer mogelijk te
maken. Treden wederom normale verhoudingen in . volgt de handelsstroom weer zijn natuurlijke bedding. zoo zullen ze kunnen verdwijnen.
Een dergelijk systeem heeft, wanneer het navolging vindt. bovendien het voordeel, dat de kans bestaat, dat landen, welke met kunstmatige middelen hun export trachten op te voeren, hiervan afzien, ten
einde wederom normaal behandeld te worden. Ook in dit opzicht
streeft ons begunstigingssysteem dus naar verwezenlijking van een
natuurlijke ontplooüng van het handelsverkeer.
Ten slotte zij hier nog eens herinnerd aan ons vierde hoofdstuk.
waar me vermeldden. hoe de Cobdenclub. de vereeniging. die ongetwijfeld slechts de meest smettelooze vrijhandelaars in haar gelederen
telt. L a u r ier. nadat onder zijn leiding in Canada het preferentieele
stelsel was ingevoerd, eerde met een medaille. wegens zijn belangrijke
diensten. aan de zaak van den vrijhandel bewezen.
2. De Indische schatkist zal belangrijke baten ontberen.
De lndiecbe fisIn verband met den deplorabelen toestand, waarin de Indische mid- CU! wordt ge'
delen thans verkeer en. en de geringe verwachting, welke gekoesterd
schaad.
mag worden. dat hierin spoedig verbetering zal komen. is dit een zeer
zwaar wegend argument.
Allereerst zij daarom opgemerkt. dat wij. gelijk we reeds zeiden. de
behoeften van den Indischen fiscus als één van de factoren wenschen
te zien, welke de te verleenen reducties dienen te bepalen. al zal hierop
niet eenzijdig de nadruk mogen vallen. Dit neemt allerminst weg, dat
niet valt te ontkennen, dat de opbrengst der Indische invoerrechten
door het aanvaarden der preferentie zal dalen. al zal de teruggang
geremd worden door den grooteren invoer, welken men mag verwachten. daar met name voor hen. die thans reeds Nederlandsche goederen
aanschaffen, een prijsdaling zal intreden. welke tot meerdere aan-
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schaffing zal leiden. Op een of andere wijze zullen evenwel de ge~
derfde baten moeten worden gevonden.
Het middel door den heer d e G r a a f f 1) aanbevolen. om de
inkomstenbelasting uit te breiden. door zoowel de lagere inkomens in
den aanslag te betrekken als ook den vermenigvuldigingsfactor te ver~
hoogen. schijnt ons niet ideaal. Een dergelijke handelwijze toch zou
de directe belastingen ten bate van de indirecte verzwaren. Dit nu
vindt wel somtijds verdediging 2) onder verwijzing naar de juistere
verdeeling der lasten. welke door de directe belastingen verkregen
wordt. en naar de belastingsystemen der moderne staten. We mogen
echter niet uit het oog verliezen. dat we hier te maken hebben met een
samenleving. welke in vele opzichten nog een zeer primitieve struc~
tuur vertoont en waarvoor indirecte belastingen. welke bezwaren dezen
ook mogen aankleven. als geknipt zijn. We wijzen niet alleen op de
praktische bezwaren voor de directe belastingen. welke het ontbreken
van een burgerlijken stand. de hooge perceptiekosten door de nood~
zakelijke uitbreiding van het ambtenarencorps en dergelijke opleveren.
vooral eenige psychologische factoren werpen hier gewicht in de schaal.
De indirecte belasting wordt door de inheemsche bevolking schier on~
gemerkt. van dag tot dag opgebracht. de directe eischt een bedrag
ineens. De inlander draagt gemakkelijker iets bij voor een· indirecte
belasting. wijl hij dan ten minste iets verw·erft; dit voorwerp is een
zekere prikkel voor hem. Betaalt hij een directe belasting. zoo be~
schouwt hij djt als verloren geld. waarvoor hij niets terug krijgt. Wordt
door een overwegend directe belasting ons Westersch billijkheidsgevoel het beste bevredigd. de inlandsche bevolking .. zou waarschijnlijk
nog overal het meest gesteld zijn op een Overheid. die al haar uitgaven
zou weten te dekken met indirecte heffingen. Gouvernementsbedrijven
en monopolies. onder afschaffing van alle directe lasten. belastingen
in arbeid daarbij inbegrepen" 3).
Men kan dan ook. althans voor de inheemse he bevolking. een duidelijke verschuiving van de directe naar de indirecte belastingen waar1) "De tarievenpolitiek en de grondwetsherziening van 1922" in "De Indische
Gids". 1929. dl. 11. pag. 834-837.
2) O.a. door Dr. van der Wa als in zijn genoemde publicaties.
3) A. D. A. deK a t A n gel i n 0: "Staatkundig beleid en bestuurszorg in Neder~
landsch-lndië", dl. II. pag. 709.
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nemen 1). "Zooveel mogelijk indirecte belastingen. maar toch ook. ter
correctie der anders ontstaande onbillijkheden. de aanvullende directe
lasten" 2). was het richtsnoer van de belastingpolitiek der regeering.
Al mag verhooging der directe belastingen dus niet volkomen worden uitgesloten als middel om de door de détaxen gederfde baten te
vervangen. wenschelijker is het evenwel de indirecte belastingen een
weinig te verhoogen. En nu denken we in de allereerste plaats aan
de invoerrechten zelf. Niet. dat we zouden willen voorstellen de bestaande rechten te verzwaren. want dit zou praktisch neerkomen op
de door ons gewraakte surtaxen voor buitenlandsche goederen. AI zal
verhooging der invoerrechten in de naaste toekomst waarschijnlijk niet
kunnen uitblijven en zijn door de tijdelijke 10 opcenten in 1931 en door
de 20 van 1932 reeds stappen in deze richting gedaan. nimmer zal men
aan de preferentieele rechten een motief voor dergelijke verhoogingen
mogen ontleenen. wil men niet in protectionistische wateren verzeild
raken.
Veeleer zal men een oplossing moeten zoeken in het heffen van
rechten op nog onbelaste artikelen. zooals ook door dr. Col ij n.
gelijk we boven vermeldden. werd mogelijk geacht. Tal van goederen
komen hiervoor nog in aanmerking. We schromen zelfs niet een invoerrecht op rijst aan te bevelen. Men zou hierdoor niet alleen aanvankelijk
belangrijke baten toucheeren. maar ook nog in een ander opzicht ten
voordeele van Indië werkzaam zijn. Immers. deze invoer heeft nog
steeds een ongewenscht grooten omvang en welke nadeelen de afhankelijkheid van het buitenland voor een zoo belangrijk volksvoedsel
opleveren. hebben de oorlogsjaren geleerd. Door de prijsstijging. die
dit invoerrecht wellicht te weeg zou brengen. zou een stimulans geschapen worden om Indië ten opzichte van rijst "selfsupporting" te
maken en zou de bevolking leeren ook andere voedingsmiddelen te
gebruiken. waardoor het nadeel van het totaal afhankelijk zijn van
één enkel gewas eenigermate zou verminderen.
In de eerste plaats dient men dus het aantal invoerrechten uit te
breiden. Blijkt dit niet voldoende op te leveren. zoo kan men enkele
1) De opoffering. welke de schatkist zich getroostte door de afschaffing van het
hoofdgeld op Java in 1927. is typeerend. Zie overigens DeK a t. op. cit.• dl. 11.
pag . 321-326 en 708---712.
2) DeK a t. op. cit.• dl. 11. pag. 712.
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andere indirecte belastingen verzwaren. Slechts in de laatste plaats
ga men over tot nieuwe of zwaardere directe lasten.
De Indische bevolking zal dus in elk geval de door den fiscus ge~
leden verliezen moeten aanzuiveren. Hiermede zijn we aangeland bij
het volgende bezwaar.
De Indische

cOD~

3.

De Indische consument wordt de dupe.

sament wordt
Dit argument wordt welhaast bij elke tariefwijziging naar voren ge~
benadeeld.
bracht; steeds wordt de consument als "allgemeiner Prügelknabe" ge~

schilderd.
We gaven reeds toe, dat inderdaad de mindere opbrengst der in~
voerrechten op hem wordt verhaald. Thans willen we trachten aan te
toonen, dat daartegenover verschillende voordeelen staan, welke tegen
dit nadeel opwegen.
Men kan de in Indië ingevoerde goederen in vier categorieën ver~
deelen:
a. Nederland voert ze thans niet in en zal ze onder een
tieel systeem evenmin invoeren;

preferen~

b. Nederland voert ze thans niet in, maar zal ze onder een
tieel systeem wèl invoeren;

preferen~

c. Nederland voert ze thans reeds in, welke invoer zich onder een
preferentieel systeem zal uitbreiden;
d. Nederland beheerscht thans reeds de markt en zal dit onder een

preferentieel systeem blijven doen.
Ad a. Alles zal blijven, zooals het is. De schatkist zal het nieuwe
systeem niet gevoelen en nieuwe lasten behoeven dus niet te worden
opgelegd.
Ad b. Hier zullen inderdaad de invoerrechten dalen en moet de
belastingbetaler dus meer opbrengen. Daar staat tegenover, dat in
deze artikelen - omdat thans ook Nederland op de markt komt een verscherpte concurrentie zal ontstaan, welke prijsdaling ten ge~
volge moet hebben. Vermoedelijk zal het buitenland een deel der in~
voerrechten voor zijn rekening nemen.
Ad c. Ook hier daling der invoerrechten, dus nieuwe lasten voor
den belastingplichtige. De verbruiker zal echter zeer sterk kunnen
profiteeren, zóó zelfs, dat de voordeelen de nadeelen in deze categorie
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verre overtreffen. Nederland had reeds een aandeel en kon dus con~
curreeren. De prijzen der moederlandsche goederen kunnen al dadelijk
met het bedrag der reductie verminderd worden, hetgeen den consu~
ment ten goede komt en den buitenlander dwingt om, wil hij niet ver~
drongen worden. op zijn winstmarge in te boeken en de invoerrechten
geheel of gedeeltelijk voor zijn rekening te nemen. Een heviger wor~
dende concurrentie ontbrandt. waarvan de consument wederom profi~
teert. Theoretisch zou het mogelijk zijn, dat Nederland niet tot prijs~
verlaging overging en dus met de geheeIe détaxe bevoorrecht zou wor~
den. Praktisch zal zulks uitgesloten zijn, daar ook de moederlandsche
producenten elkaar beconcurreeren.
Ad d. Hier zou eveneens. zelfs in nog sterker mate, de mogelijk~
heid bestaan, dat Nederland zijn prijzen niet liet dalen, daar het toch
reeds een onbedreigde positie innam. Niet alleen zal de onderlinge
concurrentie zich echter ook hier laten gelden, maar een dergelijk
geval is geheel en al uitgesloten, omdat bij de vaststelling van de te
verleen en reductie het aandeel, dat Nederland reeds heeft (factor
twee). meespreekt. Is dit aandeel, gelijk in het onderhavige geval, be~
vredigend. dan heeft geen détaxe plaats.
Een zeer groot percentage der goederen zal dus in prijs dalen. hetzij
doordat de prijs der Nederlandsche producten direct met het geheele
of een gedeeltelijk bedrag der reductie zal worden verminderd. hetzij
door de concurrentie van deze artikelen met die van het buitenland.
hetzij door den onderlingen naijver der Nederlandsche producenten.
Bij dit alles komt echter nog. dat de verhoogde omzet der moederland~
sc he goederen de productiekosten. de vrachtkosten. den relatieven druk
der uitgaven voor reclame. agentschappen en dergelijke zal vermin~
deren. hetgeen allemaal den koop er ten goede komt. Ten slotte komen
vele Nederlandsche artikelen door deze prijsdaling binnen het bereik
van lieden. voor wie aanschaffing thans te kostbaar is. waardoor deze
in het bezit kunnen komen van goederen. welke gewoonlijk van een
betere qualiteit zijn dan vele buitenlandsche en die hen dus meer en
duurzamer zullen kunnen bevredigen.
Gelijk men ziet. wordt wat den consument eenerzijds ontnomen
wordt. hem anderzijds rijkelijk vergoed. Trouwens. het is toch niet
waarschijnlijk te achten. dat landen als de Britsche domininons. aan
wie overigens waarlijk niet al te veel altruïstische neigingen kunnen
worden toegeschreven. zelfs niet ten opzichte van het moederland. op
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eigen initiatief tot een preferentieel systeem zouden zijn overgegaan,
indien men daar zelf door gedupeerd zou worden.

)e Indische nij- 4. De Indische nijverheid wordt vernietigd. althans in haar ontwikverheid wordt keling belemmerd.

gedupeerd.

Het gaat niet aan met een enkele verwijzing naar het productiekosten-argument dit bezwaar als een zuiver protectionistische uiting
ter zijde te schuiven 1). Ook vrijhandelaars - mits ze niet doctrinair
zijn - behoeven niet als eenig perspectief een eeuwig agrarisch Indië
te zien. Bescherming ten einde een levensvatbare industrie op te
kweeken en door de eerste moeilijke jaren heen te helpen. mag ook
van vrijhandelsstandpunt niet veroordeeld worden, wel allerminst voor
een land als Java. waar de snelle bevolkingsaanwas een deel der bevolking dwingt den agricultuurstaat te verlaten. wil in de toekomst
werkloosheid en hongersnood vermeden worden.
Houdt echter een preferentieel stelsel een bedreiging in voor de
Indische nijverheid?
Al dadelijk kan dit zeer zeker niet het geval zijn voor tal van industrieën. welke uitsluitend Of in Nederland. óf in Indië levensvatbaarheid
bezitten. Voor die takken van nijverheid echter. welke zich in deze
beide gebieden kunnen ontwikkelen. zou de begunstiging zeer zeker
den voorsprong in techniek en organisatie der N ederlandsche bedrijven
accentueeren. al zal de groote afstand reeds een zekere bescherming
voor de Indische nijverheid beteekenen.
In de toekomst zullen sommige in Indië te vestigen bedrijven verhooging van enkele invoerrechten waarschijnlijk maken en hierdoor
zou reeds een eventueele reductie minder bezwaar opleveren. Ook deze
bevoorrechting zal echter, wanneer vitale Indische belangen op het
spel staan. verminderd moeten worden. misschien zelfs geheel moeten
verdwijnen. Dat dit laatste niet absoluut noodzakelijk is. en ook
overigens de industrialisatie van een land door een preferentieel stelsel
allerminst belemmerd wordt. bewijzen alweer de Engelsche dominions,
welke toch ook zelfs op concurreerende producten preferentie verleenen.
1) Gelijk o.a. D e G r a a f f in zijn "Wat bij de beschouwing vaT] het denkbeeld
van een tolunie Nederland-Indië vergeten wordt" in " De Indische Gids", 1930. dl. II.
611---623. doet met deze tegenwerping. welke o.a. door Prof. van Gel der e n,
op. cit., gemaakt werd.
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De open deur
5. De open deur wordt gesloten.
Hier dreigt een misverstand. In tweeërlei zin wordt over een open wordt gesloteu
deur politiek gesproken.
In de eerste plaats in tarief-technisch en zin. Zoo deden wij in dit
geschrift. Deze politiek staat dan in tegenstelling met die der preferentie en der assimilatie en houdt in. dat alle ingevoerde goederen. onverschillig van welke afkomst ze zijn. een geiijk invoerrecht betalen.
In deze beteekenis zal. wanneer de preferentieele politiek haar intrede
doet. inderdaad de open deur gesloten worden. Zóó is dit argument
echter slechts een zijns-oordeel.
In algemeenen zin spreekt men van een open deur politiek. wanneer
in een gebied - op enkele speciale uitzonderingen na - iedereen. die
zulks wenscht. zich vrij kan vestigen. geen belemmeringen aan willekeurig welke kapitaalsinvestatie in den weg worden gelegd. alle goederen mogen worden ingevoerd. Het is duidelijk. dat in dit opzicht de
open deur politiek ten volle gehandhaafd blijft.
Gemeenlijk bedoelt men echter met genoemd argument. dat praktisch
de invoer van vreemde goederen bemoeilijkt wordt en dat het buitenJandsche kapitaal elders belegging zal zoeken. dat het buitenland de
deur (in algemeenen zin) dus als .. entre-ouverte" zal beschouwen.
Maar de buitenlandsche goederen komen onder gelijke voorwaarden
binnen als voorheen. Alleen wordt de toegang voor de Nederlandsche
iets vergemakkelijkt. of liever gezegd. iets minder bezwaarlijk gemaakt.
Dit is geen voordeel voor de nationale producten. maar een kleine
vermindering van den achterstand. dien het buitenland kunstmatig
geschapen heeft. Pretentieuse vreemdelingen hebben zich kunstmatig
in den toegang der deur breed gemaakt. ze versperren den ingang. ze
bewerken hem. die de zorg voor het huis heeft. met hun ellebogen. ze
dringen den Nederlander terug. Wat is nu rechtvaardiger dan dat
deze hieraan een einde maakt en een regeling schept. waarbij ieder
%ooveel mogelijk gelijke gelegenheid krijgt om binnen te treden?
Zeer bedenkelijk zou het ongetwijfeld zijn. wanneer het buitenlandsche kapitaal zich uit Indië zou terugtrekken of zelfs maar minder
geneigd zou zijn om daar belegging te zoeken. Nederland is immers
niet in staat alleen de middelen te fourneeren. welke voor het aanboren
der Indische potentieele rijkdommen noodzakelijk zijn. Wanneer een
dergelijk feit zich zou voordoen. zou Indië dus niet alleen economisch.
en daardoor ook staatkundig en cultureel. in zijn ontwikkeling worden
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geremd. maar Nederland zou blijken het mes in eigen vleesch te hebben
gezet; immers. hoe gewichtig Indië ook als afzetgebied moge zijn. van
nog uitnemender belang is het als kapitaalbeleggings~object en als
agrarisch productencentrum.
Voorop gesteld moet al wederom worden. dat Nederland voorloopig
geenerlei feitelijke bevoordeeling zal verkrijgen en er dus allerminst
reden tot klagen bestaat. Gesteld echter, dat aan Nederland inderdaad
een werkelijke voorsprong op het buitenland zou verleend worden. zou
zulks dan invloed op de kapitaalsinvestatie kunnen hebben?
Het zal den kapitaalverschaffer vermoedelijk bitter weinig kunnen
schelen, of de inlander zijn loon nu in Japansche of in Nederlandsche
katoentjes omzet. Alleen ten aanzien van de particuliere behoeften der
buitenlanders en van het in te voeren materiaal voor de vreemde onder~
nemingen zal het mogelijk zijn, dat een zekere voorkeur aan het eigen
nationale fabrikaat wordt gegeven. Van alle in Indië vertegenwoor~
digde nationaliteiten zijn het echter slechts de Engelschen. bij wie
zulk een voorliefde voor hun moederlandsche producten aan den dag
treedt. In het ergste geval zou de Engelsche belangstelling voor Indië
dus iets afnemen. Gezien de krachtige positie, welke Engeland in Indië
op velerlei terrein inneemt. zou dit niet onoverkomelijk zijn; zelfs ware
het misschien wel gewenscht. dat het relatieve aandeel van het Engel~
sche kapitaal zou afnemen 1). Alle andere nationaliteiten, en vermoe~
delij~ ook vele Engelsehen. zullen echter. gelijk dr. H i r s c h fel d
terecht opmerkte 2) , hun goederen betrekken van de voordeeligste
markt, welke allerminst behoeft samen te vallen met het land, waar de
kapitaalmarkt gevestigd is.
1) In 1929 had Engeland b.v. in rubberondernemingen belegd ter S.O.K. 105.
op Java 81 en in Z.-Sumatra 7 en Nederland resp. 129. 146 en 18 millioen gulden.
Het verschil is dus niet al te groot. Zie Dr. R. E. S m i t S\: "De beteekenis van
Nederlandsch-lndië uit internationaal-economisch oogpunt", pag. 22 e.v.
Bovendien is het Engelsche aandeel verre van evenredig aan dat van andere
vreemde mogendheden. Van al het bUitenlandsche kapitaal, dat in Indische cultures
is belegd, is ongeveer 40 % in Enge1sche handen, terwijl Engeland ook een zeet'
krachtige positie in de scheepvaart, den uitvoerhandel en het bankwezen inneemt.
Van verschillende ûj&n waarschuwde men dan ook reeds tegen deze pénétratioo
pacifique en acht men een meer gelijke verdeeling over het buitenland, vooral om
staatkundige redenen, gewenscht.
2) Dr. H . M. H ir s c h fel d : "Opmerkingen en aanteekeningen over het denkbeeld van een tolunie Nederland-Ned.-lndië, de handelspolitieke zijde". in "Koloniale Studiën", 1930, dl. I, pag. 73 e.v.
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Ook al zou Nederland een voorsprong verleend wor.den - quod
non - dan zou men nog niet bevreesd behoeven te zijn. dat in de toe~
komst het vreemde kapitaal Indië zou voorbijgaan. Het feit. dat zoo~
veel kapitaal in andere staten belegd is, waar de producent uit het
kapitaal-verschaffende land toch veel verder achterstaat bij de nijver~
heid van het land. dat als beleggings-object fungeerde. dan eenige
vreemde mogendheid ooit in Indië bij Nederland zelfs maar ten achter
zou kunnen staan, bewijst. dat geheel andere factoren de kapitaals~
investatie beheerschen. Is de rentabiliteit der Indische ondernemingen
naar wensch, dan zal het vreemde kapitaal blijven toestroom en , welke
ook de tariefpolitiek moge zijn.
Het buitenland
6. Het buitenland zal repressailles nemen.
Sommigen vreezen. dat het buitenland in een differentieel stelsel een zal repressaJUa
reden zal zien, om Indië in zijn zwak. den export zijner agrarische
nemen.
producten. te treffen.
Wanneer Nederland ten opzichte van zijn uitvoer Indië inderdaad
als een soort particulier jachtterrein zou gaan gebruiken, zou zulks aan
het buitenland eigenlijk niet euvel kunnen worden geduid. Zelfs dan
echter gelooven we niet. dat men beperkende maatregelen voor den
Indischen export zou behoeven te duchten. aangezien het buitenland
in vele gevallen zelf een dergelijke houding aanneemt en dit dus ook
in anderen zal moeten billijken. Weer moeten we echter herhalen. dat
een dergelijk geval zich allerminst voordoet en dat het buitenland allerminst over een achterstelling zal hebben te klagen.
Ook om andere redenen is een dergelijk optreden echter in geenen
deele te vreezen. Indië neemt een zeer voorname plaats in de wereld~
huishouding in. het buitenland kan zijn voortbrengselen niet missen.
De Indische uitvoer bedraagt voor kina 93 %. voor kapok 79 %, voor
peper 70 %, voor cacaoblad 58 %, voor rubber 35 %, voor klapper~
producten 30 %, voor agave 19 %, voor thee 17 %, voor suiker 11 %
van den wereldexport 1). Werden dergelijke producten in het buiten~
land geprohibeerd of zelfs maar in hun afzet bemoeilijkt. dan zou dit
een zeer ongewenschte stijging der prijzen op de wereldmarkt teweeg
brengen. De binnenlandsche verbruikers zouden de regeeringen dwingen
de beperkende maatregelen op te heffen. Bovendien bezitten we in deze
1) Cijfers voor 1928 ontleend aan Dr. R. E . Sm i t s. op. cito p. 25.
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producten evenzoovele troeven in het handelspolitieke spel; mr. G e r~
rit zen zette uiteen 1) , welke voortreffelijke handelspolitieke wapens
kinabast, kinine, stookolie en benzine tijdens den oorlog geweest zijn.
Ook het vele in Indië geïnvesteerde buitenlandsche kapitaal zou
door de bemoeilijking van den afzet worden getroffen en zijn eigen
regeeringen in den rug aanvallen. Tenslotte beseft het buitenland zeer
wel. welk een uitnemend afzetgebied Indië ook onder een preferentieel
systeem nog zou blijven, welke mogelijkheden het nog voor belegging
biedt en welk een gewaardeerde klant ook het moederland is.
Cood. . .

Uit het bovenstaande meenen we te mogen concludeeren, dat tegen
het door ons voorgestelde preferentieele systeem geen overwegende
bezwar en bestaan. Men aanvaardt allerminst een protectionistisch
standpunt, de Indische fiscus zal zonder al te groote bezwaren de
fjnancieele gevolgen op de bevolking kunnen afwentelen en deze heeft
van de voorgestelde verandering meer voor~ dan nadeel te wachten,
aan de industrialisatie van Indië wordt geen hinderpaal in den weg
gelegd, de vreemde kapitaalsinvestatie ondervindt geen belemmering.
het buitenland wordt niet in zijn eerlijke concurrentie bemoeilijkt en
zal dus geen ongewenschte maatregelen behoeven te nemen; zulke
maatregelen zijn trouwens praktisch zeer onwaarschijnlijk.
We stellen ons allerminst voor, hier den steen der wijzen te hebben
gevonden. We achten het zeer wel mogelijk, dat in de praktijk
schaduwzijden worden aangetroffen, welke wel aan elk systeem in~
haerent zullen zijn. Ook dan echter bedenke men, dat nimmer verder
gegaan wordt dan het opofferen van een kleiner Indisch belang aan
een grooter Nederlandsch belang, dat Nederland en Indië samen op
deze wijze gebaat zijn, dat een welvarend Nederland een eerste voor~
waarde is voor een voorspoedig Indië, dat ook al zou Indië zich een
offer moeten getroosten, Nederland eveneens ten bate van Indië vele
lasten draagt, dat Nederland steeds paraa t is, Indië, indien zulks
eenigszins mogelijk is, b.v. met leeningen, kasmiddelen en dergelijke
te helpen. Bovendien, een toestand gelijk thans bestaat, waarbij het
moederland ten gevolge van de verwrongen economische verhoudingen,
welke het buitenland alom te zien geeft, kunstmatig wordt terugge~
drongen, met al de noodlottige economische, staatkundige en ook cul~
1) Op. cit., pag . 102.
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tureele gevolgen daaraan verbonden, zal niemand ideaal vinden en het
profiteeren van de noodtoestanden in andere landen zal elk welden~
kend mensch ethisch afkeurenswaardig achten.
Men talme niet, spoedig een einde te maken aan de steeds voort~
gaande scheiding van Nederland en Indië. "Le mieux" kan ook hier
"Ie mal du bien" zijn.
Zij, die openlijk hun aanval op onze in Indië gevolgde staatkunde
richten, zij die reeds thans den tijd gekomen achten, dat Indië volkomen
zelfstandig zijn weg kan gaan, zijn waarschijnlijk niet de meest te
duchten vijanden, welke de nauwe relatie tusschen Nederland en Indië
bedreigen; Veel meer te vreezen is de heimelijke, steeds voortwoeke~
rende kanker der economische verwijdering, waardoor ook het geheele
staatkundige gebouw dreigt te worden ondergraven.
Een andere economische band tusschen Nederland en Indië, die
der moederlandsche kapitaalsinvestallie, is nog heel wat hechter dan
die van den Nederlandschen invoerhandel. Toch meende El 0 u t ook
hier voor verslapping te moeten waarschuwen. "Want welke nood~
lottige 9'evolgen het voor een onafhankelijk land kan hebben, wanneer
zelfs maar één hoofdnijverheid te veel in vreemde handen raakt. dat
hebben de goudmijnen van Johannesburg . .. en de Boerenoorlog w el
geleerd" 1). De heer van L 0 il1 k h u y zen zeide eenige jaren ge~
leden in den Volksraad, naar aanleiding van het buitenlandsche kapi~
taal in S.O.K.: "Wij komen zoo zachtjes aan tot een vredelievende
annexatie of beter gezegd: vredelievende penetratie. Wij krijgen daar
ginds een tweeden Oranje~Vrij~Staat" 2). Dit moge misschien iets
overdreven zijn, het getuigt IÎn elk geval van een navol genswaal1dige
waakzaamheid 3).
Voor de hooge cultuurmissie, welke Nederland ten aanzien van Indië
op zich genomen heeft. is allereerst handhaving eener - zij het zich
1) C. K. EI 0 u .t : ,,Indisch dagboek", pag. 204.
J. B 001 : " De politiek van de open deur", in " De Indische Mercuur" ,
5 Januari 1927.
3) Op een dergelijk ongewenscht staatkundig gevolg. hetwelk onafwendbaar zou
ziJn. wanneer Nederland economisch de leiding verloor. wezen ook Ir. L. J. M.
Feb er: "De NededBndsche belangstelling voor Indië en de internationale positie
van het rijk" in " De N ederlandsche Mercuur" , 9 Februari 1928. en H. A. Rit ter :
,,Staatkundige en economische eenhei(f' in " Politiek Economisch Weekblad", 29
1930.
2) Zie H .

Jan.
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ontwikkelende - staatkundige verhouding noodzakelijk. Deze kan op
den duur echter niet blijven bestaan. wanneer zij den onmisbaren
grondslag van een nauwen economisch en band mist. Gelooft Nederland
nog in zijn taak. dan is v'ersterlcing van dezen band een conditio sine
qua non voor haar verwerkelijking.
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III

XIII.
De scheiding tusschen anti-revolutionairen en christelijk-historischen. die zich sinds 1894 voltrok. vindt haar verklaring in de
tegenstelling van beiderzijds beleden beginselen.

XIV.
Gezien de huidige omstandigheden dient het testimonium voor
de philosophie. als eisch voor toelating tot het candidaats-examen in
de juridische faculteit der Vrije Universiteit. afgeschaft te worden.

