
INDIË VOELT ZICH TJlKORTGEDAAN

dat men in Indië meer en meer de overtuiging kreeg dat de regering van het
koninkrijk voor de Nederlandse belangen met meer kracht opkwam dan
voor de Indische en soms de eerste bevorderde rechtstreeks ten koste van de
laatste. Daarvan vormde de steun aan de Nederlandse boeren die suiker-
bieten verbouwden, het sprekendste voorbeeld. Per 100 kilo suiker kregen zij
als gegarandeerde prijs ca. f 12 betaald - terwijl de Indische rietsuiker die van
de Nederlandse markt geweerd werd, voor niet veel meer dan f 6 geleverd
kon worden. Had Nederland de rietsuiker boven de beetwortelsuiker ge-
prefereerd, dan had de zwaargetroffen Java-suikerindustrie haar capaciteit
met de helft kunnen uitbreiden. Maar wat hadden de boeren die suikerbieten
verbouwden, dan moeten doen?

'Voor de Nederlandse landbouw had een volledige verdwijning van de
beetwortelbouw economisch en sociaal bijna revolutionaire gevolgen kunnen
hebben. De regering mocht de ontwrichting welke zulks zou hebben mede-
gebracht, niet riskeren, ook alomdat de ervaring van vele oorlogen had geleerd,
hoe belangrijk een althans gedeeltelijke zelfvoorziening met suiker is.'!

Waar kwam het beleid dus op neer? Dat men, al was het om honorabele
motieven, een ontwrichting in Nederland vermeed en een in Indië jarenlang
accepteerde. Maar 'indien de nationale eenheid van moederland en overzeese
gewesten iets anders is dan een frase, kan', aldus begin' 34 de verbitterde Bond
van eigenaren van Nederlands-Indische suikerondernemingen,

'niet gecontinueerd worden een toestand waarbij een industrie die op eigen
krachten niet kan leven, dank zij steeds ondraaglijker steun ten laste van's lands
middelen (al dan niet afgewenteld op de consumenten), een in de grond kern-
gezonde en levensvatbare industrie in het andere deel van het rijk in haar bestaan
ten ernstigste schaadt.'2

In het algemeen trok Nederland duidelijk profijt van de contingenterings-
politiek die Indië bedreef (in 1936 was ongeveer een kwart van de Indische
invoer gecontingenteerd en van '33 tot '36 steeg de uitvoer van Nederland
naar Indië van f 31 tot f 44 mln") - tenslotte viel 35 % van die uitvoer onder
speciale beschermende maatregelen in Indië; maar slechts 13% van de
Indische uitvoer naar Nederland viel onder speciale beschermende maat-
regelen in Nederland. 4 Die waren er dus wel. Het was niet zo dat Nederland
niets deed om Indië bij te staan. Afgezien van omvangrijke regerings-voor-
schotten en-leningen (maar die moesten terugbetaald worden!), afgezien ook

1 A.v., p. 409. 2 Brief, 9 febr. 1934, van de Bond van eigenaren van Nederlands-
Indische suikerondernemingen aan de ministerraad (ministerraad-rçja, agendastuk
90), p. 3. 8 P. A. Blaisse,Ned. volksh., dl. VI, p. 294, 296. • A.v., p. 302.

217


