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STATUTEN
DER VEREENIGING

HET NEDERLANDSCH ECONOMISCHHISTORISCH ARCHIEF
GEVESTIGD TE

's GRAVENHAGE

(Goedgekeurd bij Koninklijk Besluit d.d. 8

ARTIKEL

Juni

1914 S. 170)

I.

De Vereeniging "HET NEDERLANDSCH ECONOMISCH-HISTORISCH ARCHIEF" is opgericht op 2 April I9I4. Zij is gevestigd te
's-Gravenhage.
ART. 2.
De Vereeniging stelt zich ten doel het verzamelen, bewaren en
bewerken van het bronnenmateriaal, dat van belang kan worden
geacht voor de economische geschiedenis van Nederland en zijn .
kolonien in den ruimsten zin des woords.
ART. 3.
De Vereeniging tracht dit doel te bereiken:
a. door het in eigendom verwerven of in bruikleen ontvangen
van handelsboeken, handelscorrespondenties, koers- en prijslijsten en verdere bescheiden en publicatien betreffende bestaande of opgeheyen handels- en industrieele ondernemingen enz.;
b. door het in eigendom verwerven of in bruikleen ontvangen
van archieven, schrifturen en publicatien van vereenigingen
of instellingen, werkzaam op economisch gebied;
c. door het verzamelen van oudere en nieuwere document en
betreffende de economische geschiedenis van Nederland in
het algemeen;
d. door het verzamelen van afbeeldingen enz. betreffende de
economische geschiedenis;
NED. ECON.-HIST. ARCHIEF. JAARBOEK I.
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STATUTEN.

II

een en ander ter plaatsing in het archiefgebouw van de Vereeniging;
e. door hetzij het publiceeren van bescheiden en ander bronnenmateriaal op het gebied der economische geschiedenis van
Nederland, al of niet in eigendom der Vereeniging, alsmede
van wetenschappelijke studien op dit gebied, hetzij het ondersteunen of het bevorderen van de uitgave van dergelijke
pu blicatien;
/. door alle verdere wettige middelen, die tot het doel van de
Vereeniging k~en leiden.
ART. 4.
Door de Vereeniging zal een archiefgebouw worden gesticht
ter bewaring van de door haar verkregen documenten.
Zoo mogelijk zal door de Vereeniging ook een Museum worden
opgericht, waarin de arbeidsmiddelen enz., belangrijk voor de
kennis van de technische ontwikkeling en de economische geschiedenis, zullen worden opgenomen.

ART.

5.

Ret vereenigingsjaar loopt van I Januari tot ultimo December.
ART. 6.
De Vereeniging wordt opgericht voor den tijd van 29 jaar en
I I maanden, te rekenen van den dag der oprichting, zijnde 2

April 1914.
ART.

7.

Leden van de Vereeniging zijn:
Ie. de oprichters;
2e. zij, die na het verkrijgen van de koninklijke goedkeuring
door het Bestuur der Vereeniging daartoe worden benoemd.
De jaarlijksche contributie bedraagt tien gulden.
Er kunnen zijn correspondeerende leden, door het Bestuur te
benoemen. Zij heb'Qen dezelfde rechten als de overige leden, maar
betalen geen contributie.
Donateur of donatrice wordt men door een gift in eens van ten
minste /100.- aan de Vereeniging te schenken of ten minste
/25.- jaarlijks aan de Vereeniging te betalen.
De rechten van leden en donateurs zijn gelijk, behoudens het
bepaalde in de artt. 9 cn 19.

STATUTEN.

III

ART.8.

Het lidmaatschap gaat verloren:

a. door overlijden;
b. door schriftelijke opzegging, ten minste twee maanden v66r
het eindigen van het vereenigingsjaar;
c. door royement door het Bestuur, inzonderheid wegens wanbetaling van de aan de Vereeniging verschuldigde gelden.
ART.

9.

Het Bestuur bestaat uit ten hoogste vijf en twintig leden, door
en uit de leden der Vereeniging te kiezen.
Het Bestuur kiest uit zijn midden een Dagelijksch Bestuur van
5 leden, dat de werkzaamheden onderling verdeelt.
Het Dagelijksch Bestuur vertegenwoordigt de Vereeniging in
en buiten rechten.
ART.IO.

De leden van het Bestuur worden voor den tijd van 5 jaar gekozen. Elk jaar treedt een vijfde of zoo na mogelijk een vijfde der
bestuursleden af, volgens een daarvan door het Dagelijksch
Bestuur op te maken rooster. De aftredenden zijn terstond herkiesbaar.
ART. II.

De Directeur van het Archief der Vereeniging wordt voor onbepaalden tijd door de Algemeene Vergadering benoemd en is
a1s zoodanig lid van het Bestuur en het Dagelijksch Bestuur.
De Directeur wordt zoo noodig ter zijde gestaan door een Conservator, door het Bestuur te benoemen.
De verdere beambten worden door het Dagelijksch Bestuur
benoemd.
ART. I2.

Er is een Raad van Advies, bestaande uit:

a. door de Algemeene Vergadering te benoemen personen;
b. ten hoogste vijf door de Algemeene Vergadering te benoemen

vertegenwoordigers van vereenigingen of instellingen, die
zich bereid hebben verklaard hunne archieven of gedeelten
hiervan in het archiefgebouw der Vereeniging te deponeeren.
Het Bestuur maakt v66r elke benoeming een aanbeveling op.
De leden van den Raad van Advies hebben een raadgevende

IV

STATUTEN.

stem in alle aangelegenheden, die door het Bestuur aan hun oordeel worden onderworpen. Zij vergaderen ten minste eenmaal
p~r jaar met het Bestuur, dat hen tevens op de hoogte houdt van
alle belangrijke zaken, de Vereeniging betreffende.
ART. I3.

Bescheiden. die in bruikleen worden aangenomen, kunnen
slechts met toestemming van den uitleener worden gepubliceerd.
Raadpleging van bescheiden door derden kan de deposant van
zijn toestemming afhankelijk maken.
ART.

I4.

Er zal zijn een Huishoudelijk Reglement, dat niet in strijd mag
zijn met den inhoud van deze statuten.
IS.
Een instructie betreffende het beheer en het gebruik van het
Archief zal door het Bestuur worden opgesteld.
Voor de publicatien, door de Vereeniging uit te geven, zal een
Algemeen Reglement door het Bestuur worden vastgesteld.
ART.

ART.

I6.

De inkomsten der Vereeniging bestaan uit contributien, sub- .
sidien. giften, legaten en de opbrengst van publicatien.
ART. I7.

Jaarlijks wordt in Maart of April eene Algemeene Vergadering
gehouden, waarin door het Bestuur verslag wordt uitgebracht
over den toestand en de werkzaamheden van de Vereeniging in
het afgeloopen jaar en rekening en verantwoording wordt gedaan van het gehouden geldelijk beheer. Door de goedkeuring
dezer rekening is het Bestuur gedckhargeerd.
Tevens worden in deze Algemeene Vergadering de vacatures,
ontstaan door de periodieke aftreding van Bestuursleden en in
den Raad van Advies, vervuld.
Algem~ene vergaderingen zullen verder worden gehouden zoo
dikwijls het Bestuur of de Raad van Advies dit wenschelijk oordeelt of als minstens 25 leden dit in een gemotiveerd schrijven bij
het Bestuur aanvragen.
In een Algemeene Vergadering kunnen een of meer voordrach-
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v

ten worden gehouden over onderwerpen, verband houdende met
den werkkring van de Vereeniging.
ART.I8.

AIle stemmingen over personen geschieden, tenzij de vergadering met algemeene stemmen hiervan wenscht af te wijken, schriftelijk, over zaken mondeling.
AIle besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen over personen beslist het lot, over
zaken de Voorzitter.
ART. I9.

Besluiten tot verandering der statuten, behoudens nadere
koninklijke goedkeuring, en tot ontbinding van de Vereeniging
kunnen slechts genomen worden op voorstel van het Bestuur of
van minstens 25 leden.
ART.

20.

Bij ontbinding van de Vereeniging zullen, met inachtneming
van art. I702 Burgerlijk Wetboek. hare eigendommen komen aan
het Rijk, ter plaatsing in het Algemeen Rijksarchief te 's-Gravenhage voor zoover het geschriften betreft. Van de afbeeldingen
en overige eigendommen der Vereeniging bepaalt de Algemeene
Vergadering de nadere bestemming.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT.

ARTIKELI.

Het Bestuur vergadert in den regel eens in bet kwartaal en
verder zoo dikwijls de Voorzitter of ten minste drie leden van bet
Bestuur dit wenscbelijk oordeelen.
Voor bet nemen van besluiten wordt de aanwezigbeid van ten
minste drie leden van bet Bestuur vereiscbt.
ART. 2.

De Voorzitter bandbaaft de reglementen en leidt in de Bestuursen Algemeene Vergaderingen de orde van werkzaambeden.
De Onder-Voorzitter vervangt den Voorzitter bij diens afwezigbeid.
ART. 3.
De Ie Secretaris voert de correspondentie.
Hij dient in de Bestuursvergadering, voorafgaande aan de
jaarlijksche Algemeene Vergadering, een ontwerp in voor bet aan
die vergadering uit te brengen verslag, vermeldende den toestand
van de vereeniging en bare werkzaambeden gedurende bet afgeloopen jaar en onderwerpt dit aan de goedkeuring van bet Bestuur.
ART.

4.

De 2e Secretaris houdt de notulen van de Bestuurs- en Algemeene Vergaderingen en is belast met de verdere administratieve
werkzaamheden.
ART. 5.
De beide Secretarissen vervangen elkander, wanneer een van
ben verhinderd is zijne werkzaamheden waar te nemen.
ART.

6.

De Penningmeester is belast met bet geldelijk bebeer van de
Vereeniging.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT.

VII

Hij doet de bijdragen van de leden jaarlijks v66r den len Maar
invorderen.
Hij bewaart de kas en is verantwoordelijk voor de gelden of
geldswaardige papieren, die zich onder zijne berusting bevinden.
Beschikbare gelden worden door hem belegd volgens machtiging
van het Dagelijksch Bestuur.
Hij doet jaarlijks in de Bestuursvergadering, voorafgaande aan
de jaarlijksche Algemeene Vergadering, rekening en verantwoording aan ~t Bestuur, dat haar onderzoekt en beoordeelt.
Hij di~ette ~ ~n begrooting voor het volgende jaar in.

.

. [).. \..
~,:::\ O·\~\)

.. ~

.

I)~
ART. 7·
Het.Bes ~~~e ~ ~t algemeene toezicht op het Archief.
~t.'~ ~O~
~c:,'\~
ART. 8.

Het estuur kan, voor zooveel noodig, uit zijn midden commissien benoemen:
a. voor het Archief;
b. voor de publicatien van de Vereeniging.
Elke Commissie bestaat uit ten minste drie leden. Bovendien
is de Directeur van het Archief ambtshalve van beide commissien lid.
ART. 9.

Jaarlijks treedt

in elke Commissie een lid af, dat echter her-

kiesbaar is.
ART.

ro.

Elke Commissie is bevoegd zich een of meer raadgevende leden
toe te voegen, mits geen leden van het Bestuur zijnde.

ART.

II.

De Directeur van het Archief geeft jaarlijks v66r de Bestuursvergadering, voorafgaande aan de jaarlijksche Algemeene Vergadering, schriftelijk verslag omtrent zijne ambtelijke werkzaamheden en omtrent den staat van het Archief in het afgeloopen
jaar aan het Bestuur, dat beslist op welke wijze dit ter kennis van
de leden zal worden gebracht.
Hij dient jaarlijks v66r r December bij den Penningmeester
zijn raming van de uitgaven van het Archief voor het volgende
jaar in.

".
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ART. I2.

Ieder lid heeft het recht aan het Bestuur nieuwe leden voor
te dragen.
ART. I3.

Den benoemde wordt schriftelijk bericht van zijne benoeming
gegeven, onder toezending van een exemplaar van de Statuten
der Vereeniging.
ART. I4.

De jaarlijksche contributie wordt voor de nieuw benoemde
leden gerekend in te gaan op I Januari, voorafgaande aan hunne
benoeming.
ART. IS.

De leden ontvangen bij voorkeur een exemplaar van a1 de
werken, na hunne benoeming vanwege de Vereeniging uitgegeven.
Hetzelfde geldt voor de donateurs na hunne toetreding.

INSTRUCTIE BETREFFENDE HET BEHEER VAN
HET ARCHIEF.
ARTIKEL I.

De algemeene leiding en het beheer van het Archief zijn opgedragen aan den Directeur, zoo noodig door een Conservator en
verdere beambten bijgestaan.
ART. 2.

De Directeur is belast met de zorg voor de naleving van de
reg'lementen en bepalingen, het Archief betreffende.
ART.

\

3.

De Directeur is bevoegd tot:
a. het door aanvrage of op andere wijze verwerven van bescheiden en verdere stukken;
b. het aangaan van overeenkomsten voor het ontvangen van
bescheiden en verdere stukken in btuikleen;
c. het aanvaarden van geschenken van bescheiden en ver·
dere stukken;
d. het aankoopen van bescheiden en verdere stukken;
eo het in bruikleen afstaan van voor openbaarmaking bestemde stukken, voor zoover de door den schenker of inbruikleengever gestelde voorwaarden zich hiertegen niet
verzetten;
t. hetnemen van maatregelen, doelmatig voor de bewaring
van de bescheiden en verdere stukken;
g. het publiceeren van bescheiden en ander bronnenmateriaal of het bevorderen van dergelijke publicatien, een en
ander in overleg met de Commissie voor de publicatien en
met machtiging van het Bestuur.

ART. 4.
De Directeur zal slechts die bescheiden in geschenk of in bruikleen ontvangen en ten behoeve van het Archief aanvaarden, die

x

INSTRUCTIE BEHEER VAN HET ARCHIEF.

bestemd zijn voor openbaarheid, hetzij onbeperkt, hetzij onder
een opschortende voorwaarde of onder tijdsbepaling, hetzij behoudens de toestemming in elk geval van den schenker of inbruikleengever.
ART.

5.

De Directeur draagt zorg dat door de beambten :
a. het verworven of in bruikleen ontvangen materiaal wordt
geordend;
b. zoo spoedig mogelijk inventarissen en catalogi van de in
het archiefgebouw gedeponeerde archieven, bescheiden en
verdere stukken worden samengesteld.
ART.

6.

De Directeur, de Conservator en de verdere beambten zijn
verplicht aan het Bestuur en de Commissie voor het Archief alle
inlichtingen te verstrekken, die van hen in het belang van het
Archief worden gevraagd.
ART.

7.

De Conservator is verplicht in het Archiefgebouw aanwezig te
zijn gedurende de uren, dat dit geopend is, tenzij hij wegens
ambtsbezigheden hierin verhinderd is. Bij verhindering wegens
andere redenen deelt hij dit mede aan den Directeur. Voor afwezigheid van langer dan twee dagen is verlof van den Voorzitter van het Dagelijksch Bestuur vereischt.
ART.

8.

Aan den Conservator wordt jaarlijks door het Dagelijksch
Bestuur een verlof van ten hoogste vier weken verleend.

9.
De verdere aan het Archief verbonden beambten staan onder
den Directeur en gedragen zich naar zijne aanwijzingen of bij
zijne afwezigheid naar die van den Conservator.
ART.

ART. 10.

Indien iemand van de verdere beambten door ongesteldheid of
anderszins verhinderd is aanwezig te zijn, draagt hij zorg hiervan
onmiddellijk den Conservator bericht te geven. Voor een afwezigheid van langer dan 14 dagen wordt door of namens den
zieke verlof aan het Dagelijksch Bestuur gevraagd.

INSTRUCTIE BEHEER VAN HET ARCHIEF.

XI

ART. II.

Aan de verdere beambten kan een verlof om andere redenen
dan wegens zielde voor ten hoogste twee dagen door den Conservator worden verleend.
Voor langer verlof is toestemming van den Voorzitter van het
Dagelijksch Bestuur vereischt.
ART. 12.

Aan de verdere beambten van het Archief wordt jaarlijks door
het Dagelijksch Bestuur een verlof van ten hoogste drie weken
verleend.
ART. 13.

De Directeur wordt benoemd, ontslagen en geschorst door de
Algemeene Vergadering, op voorstel van het Bestuur, de Commissie voor het Archief gehoord.
De Conservator wordt ontslagen en geschorst door het Bestuur,
de Commissie voor het Archief gehoord, behoudens beroep op de
Algemeene Vergadering.
De verdere beambten worden ontslagen en geschorst door het
Dagelijksch Bestuur, de Commissie voor het Arehief gehoord,
behoudens beroep op het Bestuur.
ART. 14.

De Conservator woont op uitnoodiging de vergaderingen van
het Bestuur, het Dagelijksch Bestuur en de Commissie voor het
Archief bij en heeft een raadgevend~ stem.

REGLEMENT BETREFFENDE HET GEBRUIK VAN
HET ARCHIEF.
ARTIKEL I.
Het gebruik van het Archief staat, voor zoover het niet voor
openbaarmaking bestemde bescheiden betreft, slechts open voor ·
hen, die daartoe vooraf het verzoek aan den Directeur gedaan
hebben.
Verlof hiertoe wordt door den Directeur slechts verleend in
overleg met de Archiefcommissie, waaraan zoo noodig het verkrijgen van de toestemming van den .schenker of inbruikleengever
is voorafgegaan.
.
De raadpleging van de overige stukken staat voor ieder open.
ART. 2.
De raadpleging van de bescheiden en verdere stukken vindt
plaats in een der localiteiten van het Gemeente-archief te 's-Gravenhage in het algemeen op de uren, waarop deze insteUing is
geopend.
ART. 3.
De inventarissen en catalogi kunnen door de bezoekers worden
geraadpleegd.
ART. 4.
Het is den bezoekers verboden de archiefbewaarplaats binnen
te gaan, tenzij onder geleide van een der beambten en na bekomen verlof van den Directeur of Conservator.
ART. 5.
Publicatie van bescheiden en ander bronnenmateriaal, in het
Archief aanwezig, door derden, is afhankelijk van de toestemming
van de Commissie voor het Archief, den Directeur gehoord.
ART. 6.
Zij, die bescheiden en ander bronnenmateriaal, in het Archief

REGLEMENT GEBRUIK VAN HET ARCHIEF.

XIII

berustende, in het licht geven, zijn verplicht een exemplaar van
de door hen bezorgde afdrukken aan het Archief te schenken.
ART.

7.

Voor zoover de door den schenker of inbruikleengever gestelde voorwaarden zich hiertegen niet verzetten, kunnen bescheiden en verdere stukken worden uitgeleend naar andere
brandvrije archief- of bibliotheekgebouwen. Zij kunnen te elken
tijde worden teruggevorderd. De verzending zoowel als de terugzending geschiedt op kosten van den aanvrager, die voor elke
schade aansprakelijk is.

INSTRUCTIE VAN DE COMMISSIE VOOR DE
PUBLICATIEN.

ARTlKEL I.

Voor de publicatien van de Vereeniging komen onder meer

in aanmerking:
a. handschriften en verder bronnenmateriaal, dat nog niet
door den druk is bekend gemaakt;
b. herdrukken van zeldzame werken of documenten;
c. inventarissen van het in het dep6t der Vereeniging of in
andere bijzondere of openbare archiefdepats aanwezige
archieven of gedeelten van archieven;
d. lijsten van handschriften en andere bescheiden, over verschillende archiefdepats of bibliotheken verspreid;
e. monografieen;
een en ander, voor zoover dit voor de economische geschiedenis
van Nederland en zijn kolonien van belang is.
ART. 2.

De bewerking van een pUblicatie geschiedt:
a. door hen, die daartoe van de Commissie een opdracht ontvangen;
b. door de Commissie zelve.
ART.

3.

lndien een plan van publicatie bij de Commissie wordt ingediend, stelt zij dit in handen van een of meer personen, hetzij uit
haar midden, hetzij daarbuiten, die daarover aan haar schriftelijk advies uitbrengen. Over de aanneming van een plan van
publicatie beslist de Commissie na machtiging van het Bestuur.
4.
Voor elke publicatie wijst de Commissie een of meer leden aan,
die op den arbeid van den bewerker toezicht zu1len houden.
ART.

INSTRUCTIE COMMISSIE VOOR DE PUBLICATItN.

XV

ART·5·

In het algemeen zullen de
worden toegezonden.

publicati~n

ART.

den leden gebonden

6.

Het Economisch-Historisch J aarboek verschijnt jaarlijks. Ret
bevat de ledenlijst, het verslag over den toestanden de werkzaamheden der Vereeniging gedurende het afgeloopen jaar, het finandeel overzicht, het verslag van den Directeur van het Archief,
het reglement voor het bewerken van de publicati~n der Vereeniging en de voor dit deel ter publicatie aangenomen bescheiden.
ART·7·

In het algemeen zullen wetenschappelijke bescheiden van
grooten omvang niet in het Economisch-Ristorisch Jaarboek
worden opgenomen.
ART. 8.
De Commissie beslist over de opname van de bescheiden in het

Jaarboek binnen de grenzen der begrooting.
ART.

9.

De Commissie dient in de Bestuursvergadering, voorafgaande
aan de jaarlijksche Algemeene Vergadering, een verslag harer
werkzaamheden in en doet daarbij een voorstel over de door de
Commissie in het volgende jaar te publiceeren werken.
ART. IO.

De Commissie stelt zoo spoedig mogelijk een overzicht samen
van de door bronnenpublicatie aan te vullen leemten in de kennis
van de economische geschiedenis van Nederland en zijn koloni~n,
alsmede een overzicht van onderwerpen, die op grond van het
gepubliceerde bronnenmateriaal voor een monografische behandeling in aanmerking komen.

REGELEN VOOR RET BEWERKEN VAN DE
PUBLICATIEN DER VEREENIGING.
ARTIKEL I.

De bewerker van een publicatie der Vereeniging ontvangt bericht, welk lid of welke leden van de Commissie voor de publicatien der Vereeniging toezicht op zijn arbeid zullen houden.
ART. 2.
Geen werk wordt door de Commissie ter perse gelegd, voordat
de geheele voor een deel bestemde copie bij de Commissie is ingezonden.
ART. 3.
De bewerker Van een publicatie is gehouden de copie in goed
leesbaar handschrift of machineschrift bij de Commissie in te
leveren.
ART. 4.
De bewerker is verplicht tot het nazien der proeven. De laatste
proe£ van elk vel wordt steeds ook door ten minste een der toezichthoudende commissieleden nagezien.
ART·5·
Elke publicatie moet bevatten ten minste een inleiding en,
voor zoover de publicatie zich hiertoe leent, verklarende noten,
chronologische, zaak-, personen- en plaatsregisters, alsmede zoodanige andere registers als de toezichthoudende commissieleden
beslissen noodig te zijn.
ART. 6.
Geen bescheiden worden gedrukt zonder vermelding van den
naam van den bewerker.
)
ART. 7.
Geen bescheiden worden gedrukt zonder opgave van hunne
herkomst

REGELEN BEWERKEN VAN DE PUBLlCATIitN.
ART.
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8.

Bij de publicatie van het bronnenmateriaal wordt de bewerker
uitgenoodigd de regels te volgen, door het bestuur van het Historisch ~nootschap voor het uitgeven van historische bescheiden
vastgesteld.
ART. 9.
De toezichthoudende commissieleden deelen elken bewerker
mede, welke bijzondere regelen de Commissie wenscht bij de hem
opgedragen publicatie gevolgd te zien.
ART. 10.

Voor het persklaar maken van de ter publicatie aangenomen
bescheiden, alsmede voor het stellen der inleiding en de vervaardiging der registers wordt een honorarium betaald, door het
Bestuur vast te stellen 1).
ART. II.

Elke bewerker heeft recht op ten hoogste IS overdrukken van
de door hem gepubliceerde bescheiden in het Economisch-Historisch Jaarboek, alsmede op ten hoogste 8 exemplaren van de
door hem bezorgde en afzonderlijk uitgegeven publicatie.
Zij, die handschriften aan de Commissie hebben verstrekt, ontvangen een in elk bijzonder geval door de Commissie vast te
stellen aantal overdrukken of afdrukken van het werk, waarin
de afgedrukte stukken voorkomen.
1) Het volgende honorarium is door het Bestuur vastgeste1d:

Voor het Economisch-Historlsch Jaarboek:
voor den tekst
f 5.- per vel druks,
voor de inleiding .. 10.- ..
voor de registers .. 15.- ..
B. Voor afzonderlijke publicatien:
per deel van ten minste 2 0 vel druks in den regel f 250.- ; voor een deel
van geringeren omvang, honoreering volgens den maatstaf voor het J aarboek
aangenomen.
Bij publicatii!n van bijzonderen aard kan door het Bestuur een andere
regeJing worden vastgesteld.
Copieerkosten kunnen door de Vereeniging worden vergoed volgens een door het
Bestuur bij elke uitgave vast te stellen tarief.
A.
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II.

JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR OVER
HET JAAR 1914.

Bij het uitbrengen van het eerste jaarverslag aan de leden
onzer Vereeniging dringt zich d'e vraag naar voren, in hoever de
positie, door de Vereeniging in haar eerste jaar ingenomen, heeft
beantwoord aan de verwachtingen harer oprichters en in hoever
het haar is gelukt eenig succes te behalen op een gebied, dat in
ons land niet of nauwelijks was betreden. Het is het bestuur eene
groote voldoening te kunnen constateeren, dat de oprichting der
Vereeniging in het algemeen met instemming is begroet en dat
zoowel de belangstelling in haar streven als de medewerking, die
zij van verschillende zijden heeft ondervonden, grooter is geweest
dan men tijdens de voorbereiding meende te mogen aannemen.
Wat in de periode na de oprichting der Vereeniging op 2 April
1914 is bereikt, kan hierin worden samengevat: in het Archief
der Vereeniging zijn een aantal belangl'ijke verzamelingen opgenomen, terwijl de Vereeniging zelve haar ledental aanzienlijk
zag vermeerderen. Dat de schokkende Augustusgebeurtenissen
ook op de werkzaamheid der Vereeniging haar storenden invloed
hebben doen gevoelen, is bijkans onnoodig te verklaren; had het
bestuur kunnen voortgaan iooals het begonnen was, dan zouden
de uitkomsten ongetwijfeld nog bevredigender zijn geweest.
Aleer met het geregeld verslag van de lotgevallen onzer Vereeniging in 1914 een aanvang wordt gemaakt, moge een kort
woord over de voorgeschiedenis voorafgaan.
N adat in den loop van het jaar 1913 het bestaan van een tweetal comite's was gebleken, op initiatief der heeren Elink Schu~
man en Posthumus, doch onafhankelijk van elkaar, opgericht,
wier plannen in het algemeen elkaar dekten, werd in een gecombineerde vergadering, op 14 Juli 1913 te Amsterdam onder
voorzitterschap van den heer Kernkamp gehouden, tot samenwerking besloten. De toen gevormde voorloopige commissie constitueerde zich aldus: Prof. dr. G. W. Kernkamp, voorzitter, Prof.
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dr. H. Brugmarts, onder-voorzitter, H. G. A. Elink Schuurman,

penningmeester, Mr. S. van Brakel, Mr. Chr. P. van Eeghen, Dr.
H. E. van Gelder, J. van Hasselt, J. Muysken, J. IJzerman en
Prof. mr. N. W. Posthumus, secretaris, waarbij later nog de
heeren Mr. S. Muller Fzn., P. A. Pijnappel en C. A. P. van Stolk
zijn toegetreden. In deze vergadering werden de voorloopige
statuten vastgesteld en uitvoerige besprekingen gehouden over
de plaats, waar het Archief zou worden gevestigd. Het is vooral
de laatste kwestie, waarover de beslissing niet gemakkelijk bleek
te zijn. Ten slotte is de keus gevallen op 's-Gravenhage, dat door
haar centrale ligging tusschen de beide voornaamste handelssteden van ons land, alsmede door de voordeelen, die de aanwezigheid van het Algemeen Rijksarchief, de Koninklijke Bibliotheek en
de Economische Bibliotheek konden bieden, in aanmerking
scheen te komen. Ook van de zijde der regeering, op wier medewer' . g prijs werd gesteld, kon men zich met deze keus vereenigen.
...
de 'c6mi~ergadering van 23 December I9I3 werd 's-Gravene"": ~ ~~k als zetel van 1!et Archief gekozen.
-..J
'~ •
na deze Decembervergadering werd door het Comite
'I<
~n ~~aire aan een aantal personen rondgezonden, van wie
m~t orden verwacht, dat zij belang stelden in de bevordering
van
onderzoek onzer economische geschiedenis en in het algemeen sympathiseerden met het doel der Vereeniging, ten
einde hen uit te noodigen in den Raad van Advies zitting te
nemen. Het was een voldoening voor het Bestuur, dat de volgende heeren zich hiertoe bereid verklaarden: Dr. H. Blink,
Prof. Dr. P. J. Blok, Ch. E. H. Boissevain, Dr. D. Bos, C. L.
Bressers, wijlen Prof. Th. Bussemaker, Prof. Mr. P. A. Diepenhorst, Felix Driessen, Mr. J. C. A. Everwijn, Prof. Mr. R. Fruin,
Mr. P. Hofstede de Groot, G. J. Honig, Prof. Dr. J. Huizinga,
Dr. C. W. Janssen, A. G. Kroller, A. Labouchere, H. R. du Mosch,
Prof. Dr. W. H. Nolens, M. Onnes van Nijenrode, Wouter
Nijhoff, Henri Polak, Edwin vom Rath, Dr. D. F. Scheurleer,
Mr. J. van Schevichaven, Mr. J. A. van Sonsbeeck, A. Spakler.
C. G. Vattier Kraane, A. B. van der Vies, M. P. VoQte, W. G.
Wendelaar, F. M. Wibaut, I. IJssel de Schepper, J. W. IJzerman
en B. C. E. Zwart. Later zijn nog de heeren Prof. dr. H. Brugmans
en Dr. J. L. Cluysenaer tot den Raad toegetreden.
Het ligt in de bedoeling de leden van dezen Raad van Advies
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bij belangrijke aangelegenheden te raadplegen of hun te verzoeken
de vergaderingen van het Bestuur bij te wonen.
Reeds voor de beslissing der Decembervergadering had het
bestuur zich tot het gemeentebestuur van 's-Gravenhage gewend met het verzoek in het gemeente-archief de beschikking
over ruimte voor de bewaring van de stukken der Vereeniging te
mogen verkrijgen. Het had hiermede succes; bij missive van
26 NOV./12 Dec. 1913 werd ons bericht, dat de ruimte voor het
onderbrengen der verzamelingen vereischt, tot wederopzeggens
in het archief der gemeente beschikbaar werd gesteld. Meer
konden wij voorloopig niet wenschen. Nog voor het einde van
het jaar 1913 klopten wij bij den archivaris, den heer van Gelder
aan, die, met de behoeften onzer Vereeniging trouwens van
nabij bekend, ons heeft verplicht door de groote welwillendheid, waarmede hij met onze belangen rekening hield. Toen
de eerste groote archieven binnenkwamen, konden deze reeds
dadelijk in het gemeente-archief worden ondergebracht in een
bijzonder daartoe aangewezen localiteit, terwijl tegen het einde
van het verslagjaar een kamer voor het bureau van het Archief
in gereedheid werd gebracht, langs de wanden van verstelbare
archiefrekken voorzien, waarop een deel onzer verzamelingen
werd overgebracht. Op dit oogenblik hebben wij bovendien in
het bovengedeelte van het gemeente-archief een ruimte voor
onze kleinere verzamelingen en onze handbibliotheek in gebruik.
Een andere zorg gold de financien der Vereeniging. Het was
duidelijk, dat bij onze veel omvattende plannen geld, op den duur
zelfs veel geld noodig zou zijn. Reeds onze eerste voorloopige
begrooting liep over een bedrag van t 7000.-, zoodat voorziening
op dit punt reeds dadelijk gewenscht was. Bij den Minister van
Landbouw, Nijverheid en Handel, den heer Treub, met wien
onze voorzitter en Ie secretaris in December 1913 een onderhoud
hadden, yond ons verzoek om subsidie ingang; hij bleekbereid te
zijn de helft van het door ons noodig geoordeelde bedrag, dus
t 3500.-, op de staatsbegrooting van het jaar 1915 te brengen.
Inderdaad is zulks geschied, met deze wijziging, dat de eene helft
is gebracht op de begrooting van het Departement van Binnenlandsche Zaken, de andere op die van het Departement van Landbouw enz. In de toelichting van de ontwerp-begrooting van het
Departement van Binnenlandsche Zaken werd bovendien mede-
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gedeeld, dat bij aanneming van den betreffenden post de volgende
voorwaarden aan onze Vereeniging zouden worden gesteld:
Ie. dat de toegankelijkheid van het Archief geregeld zou worden
op denzelfden voet als zulks voor de Rijksarchieven was geschied en weI in een reglement, dat aan de goedkeuring van
den Minister iou worden onderworpen en waarin zonder
die goedkeuring geene wijzigingen konden worden ge bracht;
2e. dat het bestuur zich bereid zou verklaren den Ministers,
hoofden van Departementen van Algemeen Bestuur, uit die
archieven desgevraagd kosteloos inlichtingen te verschaffen;
3e. dat de Algemeene Rijksarchivaris of degene onder zijne
ambtenaren, dien hij daartoe zou machtigen, te allen tijde
onbelemmerden toegang tot de verzamelingen zou hebben.
WeI is door het uit breken van den oorlog een en ander niet tot
uitvoering gekomen en zijn deze voorwaarden niet in werking getreden, maar wij hebben toch gemeend, dat het wenschelijk was
in verband met de eerste voorwaarde het advies van den AIgemeenen Rijksarchivaris over het reglement van ons Archief in te
winnen, die zich met den inhoud hiervan kon vereenigen, behoudens de toevoeging van een bepaling over het aannemen van
archieven. Wij hebben zijn advies in dezen gevolgd.
Den Reer E. M. Teenstra, lid der Tweede Kamer der StatenGeneraal, die in de vergadering dier Kamer van 20 December 1913
voor onze belangen een lans heeft gebroken, brengt het Bestuur
hiervoor zijn dank.
Ook met den voorzitter van het Dagelijksch Bestuur der gemeente 's-Gravenhage hebben onze voorzitter en Ie secretaris
een conferentie gehad. N aar aanleiding van dit onderhoud is door
onze Vereeniging in Mei 1914 aan het Bestuur dier gemeente het
verzoek gericht een bedrag van t 1500.-, ongeveer de helli van
het door het rijk in uitzicht gestelde, op de begrooting van het
jaar 1915 te willen brengen. Door de tijdsomstandigheden is ook
hiervan niets gekomen.
De constitueerende vergadering der Vereeniging had 2 April
1914 plaats. Riertoe waren behalve de leden van het Voorloopig
Comite en de leden van den Raad van Advies slechts enkele
personen, van wie instemming met de plannen der Vereeniging
kon worden verwacht, uitgenoodigd. Met de leden van het Voorloopig Comite en van den Raad van Advies zijn zij de oprichters
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der Vereeniging. De vergadering werd bijgewoond door dr. W. A.
F. Bannier als vertegenwoordiger van het Historisch Genootschap.
Zijne verklaring, dat deze vereenigingtot medewerking bereid was,
werd door ons op bijzonderen prijs gesteld.
Door de Algemeene Vergadering werden tot leden van het
nieuwe bestuur de leden van het Voorloopig Comite gekozen.
Voorts werd na goedkeuring van de voorloopige statuten besloten
de rechtspersoonlijkheid der Vereeniging aan te vragen. Bij Koninklijk Besluit van 8 Juni 1914 (S. 170) is deze verleend. Het
huishoudelijk reglement alsmede een instructie betreffende het
beheer van het Archief en een reglement betreffende het gebruik
van het Archief werden in volgende vergaderingen vastgesteld.
Het werd na deze regelingen tijd de organisatie van het Archief
ter hand te nemen. De reeds verworven archieven, gedeeltelijk voor de oprichting der Vereeniging a1 toegezegd, maakten
het noodzakelijk zoo spoedig mogelijk in de leiding te voorzien.
Het was de bedoeling van het Bestuur, dealgemeene leiding en
het wetenschappelijk gedeelte van de taak van het Archief, in
het bijzonder de voorbereiding van publicatien der Vereeniging,
op te dragen aan een directeur, die onder zich zou hebben een
conservator, belast met de dagelijksche leiding van het Archief
te 's-Gravenhage en op wien derhalve de zorg voor het verwerven van bescheiden en het ordenen en inventariseeren der
verworven archieven zou rusten. Dit laatste ambt scheen aan
den eventueel te benoemen functionaris bijzondere eischen te
stellen, onder meer in verband met het zeer bijzondere materiaal,
dat door de Vereeniging wordt verzameld. Een oproeping in de
dagbladen had een groot aantal sollicitaties ten gevolge; na
zorgvu1dig onderzoek heeft het bestuur hieruit een aanbeveling
opgemaakt van een drietal personen, die op grond van hun kunde
en werkkring het meest tot dit ambt schenen aangewezen. Het
bestuur meende echter niet tot een benoeming te mogen overgaan voor de fmanci~n der Vereeniging op steviger basis waren
gesteld; vandaar dat gewacht werd op aanneming van den voor
ons bestemden post op de staatsbegrooting 1915. De krisis, die
in Augustus uitbrak, heeft ook op dit punt onze plannen in de
war gest uurd en de benoeming van een conservator tot rustiger
tijden verdaagd. Ten einde toch het loopende werk te kunnen
afdoen en het ordenen der verworven archieven voor te bereiden,
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bleek het echter wenschelijk met ingang 'Van I Januari 1915 een
beambte aan het Archief te benoemen. Deze werd gevonden in
Mej. M. Coster, tot dat oogenblik volontaire op het gemeentearchief van 's-Gravenhage. Tot directeur van het Archief was
inmiddels op de 'Vergadering van 2 April I914 de eerste secretaris
der Vereeniging benoemd.
Reeds werd eenige malen van de verworven archieven melding
gemaakt. Het bestuur verheugt zich erover, dat zijn aanvankelijke pogingen niet zonder succes zijn gebleven. Tegeno'Ver den
twijfel, die van sommige zijden was geuit, of belangrijke documenten weI zouden worden verkregen, kan het bestuur vaststellen, dat niet alleen in het eerste jaar, maar ook in het loopende
jaar reeds verscheidene, voor onze economische geschiedenis
hoogst belangrijke archieven geheel of gedeeltelijk zijn verkregen,
hetzij in eigendom, hetzij in bruikleen. Het is gebleken, dat het
Archief aan een bestaande behoefte tegemoet komt en dat in'Vele
gevallen belangrijke resultaten zijn te bereiken. Verscheidene der
'Verkregen archieven zijn van nationale beteekenis.
Ais voorbeeld hiervan mag het eerst genoemd worden het archief der Maatschappij van Nijverheid. Met deze maatschappij
zijn de relaties van onze Vereeniging reeds oud, indien bij de
jeugd van onze Vereeniging hiervan mag worden gesproken.
Reeds ongeveer een j aar v66r de oprichting onzer Vereeniging
heeft onze tegenwoordige secretaris een onderhoud gehad met
den heer G. S. de Clercq, den algemeenen secretaris dier maatschappij, waarbij onder meer ook de wenschelijkheid en de mogelijkheid 'Van de overdracht van het oude archief dezer maatschappij ter sprake kwam. De belangstelling en het vertrouwen,
dat de Maatschappij van Nijverheid van den beginne af in ons
optreden heeft gehad, heeft zij in daden omgezet, toen zij zich op
ons verzoek bereid verklaarde in het belang van het historisch
onderzoek in ons land haar archief, dat ongeordend en ontoegankelijk was, aan ons ter ordening en bewaring over te dragen.
Van het jaar 1777, dat harer opnchting als Oeconomische Tak
der Maatschappij van Wetenschappen, tot en met het jaar 1899
zijn haar bescheiden ons tot wederopzeggens afgestaan. Wij
hebben ~ om den steun, dien de Maatschappij ons in de oprichtings-periode heeft willen verleenen, ~n om de werkelijke beteekenis van dit archief met genoegen vemomen, dat de directeur van
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ons Archief de regeling van deze stukken het eerst aan de orde
heeft gesteld.
Een tweede, zeer omvangrijk archief dat door ons werd verworven en waarop onze aandacht door den heer Everwijn, administrateur, hoofd van de Afdeeling Handel van het Departement
van Landbouw, Nijverheid en Handel, tevens lid van onzen Raad
van Advies, werd gevestigd, was dat der firma Loopuyt te Schiedam. Het neemt een aanvang met het jaar 1778, terwijl de stukken ons tot 1882 zijn afgestaan. De omvang van dit archief is af te
leiden uit de omstandigheid dat alleen het aantal pakken brieven
ongeveer 1200 bedraagt. Het archief omvat de papieren betreffende de bankierszaken, den graanhandel en de distilleerderij dezer
firma. Voor de kennis van onze handelsrelaties met Rusland in
de eerste helft der Ige eeuw blijken deze stukken van groot belang
te zijn. In dit opzicht worden zij op zeer gelukkige wijze aangevuld door een uiterst belangrijk Utrechtsch archief uit denzelfden
tijd, nauwelijks eenige weken voor het opstellen van dit jaarverslag door onze Vereeniging verworven en waarover het volgende
verslag nadere mededeelingen zal bevatten.
Van de Vaderlandsche Maatschappij van Reederij en Koophandel te Hoorn ontvingen wij de notulenboeken, grootboeken,
journalen en debiteurenboeken en verschillende andere boeken,
van het jaar harer oprichting in 1777 af. Daar de Maatschappij
ook thans nog bestaat, zij het met eenigszins gewijzigden werkkring, zijn de boeken, die het tegenwoordige bestuur voor het
uitoefenen zijner werkzaamheden noodig heeft, buiten de overdracht gebleven.
De verdere verwervingen omvatten: verschillende registers en
papieren tusschen de jaren 1840 en 1871 betreffende de firma
H. J. Raymakers, katoen- en linnenweverij te Helmond, in bruikleen afgestaan door den heer D. van Lookeren Campagne, industrieel te Hengelo, alsmede enkele stukken en kaarten betreffende
een geprojecteerden stoomtramweg in de Betuwe in 1881, en de
Tielsche Garancine- en Meekrapfabriek van de jaren 1865/66 van
denzelfden heer.
Van wijlen Mejuffrouw T. de la Lande Cremer werden een aantal stukken betreffende een suikerfabriek in Noord-Brabant ten
geschenke ontvangen, terwijl de heer Courrech Staal te Utrecht
aan de vereeniging tot wederopzeggens afstond een belangrijke
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reeks prijscouranten van effectentusschen de jaren 1827-1910.
Deze reeks wordt aangevuld door de in de verzameling Loopuyt
aanwezige prijscouranten, welke de eerste jaargangen dezer uitgave, die in 1796 een aanvang heeft genomen, vertegenwoordigen.
Van de Universiteits-bibliotheek te Amsterdam werd een
merkwaardige verzameling handelsboeken en handelsbrieven
V;1n E. J. Potgieter in bruikleen ontvangen, voorts van ons
medebestuurslid IJzerman enkele papieren betreffende den handel op Oost-lndie omstreeks 1662 en van ons lid, den heer C.
Everts te Amsterdam, een tweetal stukken betreffende de firma
van Zuylekom, Levert & Co. te Amsterdam van 1827 en 1876. ..
Naar aanleiding van deze verwervingen door onze Vereeniging
wekt het bestuur de leden op, mededeeling te doen van stukken,
die door hun inhoud voor ons Archief van belang zijn te achten.
Enkele gedrukte en ongedrukte stukken, wegens hun historisch
karakter voor het Archief van waarde, werden op veilingen of uit
catalogi aangekocht.
Ten einde het verband tusschen Archief en Bestuur nauwer aan
te halen, werd in de vergadering van 27 November 1914 een Commissie benoemd, bestaande uit de bestuursleden van Eeghen,
Elink Schuurman en van Gelder, die in het bijzonder met het
toezicht op het Archief werd belast.
Met de Nederlandsche Handels-Hoogeschool te Rotterdam
werden in den zomer van 1914 besprekingen gevoerd, die leidden tot wederzijdsche afbakening van de werkzaamheid ~an ons·
Archief en van het Economisch Archief der Handels-Hoogeschool.
In de door dit laa.tste instituut verzonden circulaire aan den
handel wordt verklaard, dat het in afwachting van de werkzaamheid van het Ned. Economisch-Historisch Archief niet in de bedoeling ligt, in het archief der Handels-Hoogeschool stukken op
te nemen van zuiver historisch karakter, welke voor de kennis
van den tegenwoordigen economischen toestand van handel en
bedrijf en zijne ontwikkeling van geen direct belang meer zijn;
ook complete archieven van bijzondere ondememingen of gedeelten van zoodanige archieven zullen daarom niet voor opneming in het archief der Handels-Hoogeschool in aanmerking
kunnen komen. Wij stelden ons voor in de van ons uitgaande
circulaire een daarmede correspondeerende verklaring ten opzichte van het Economisch Archief der Handels-Hoogeschool op
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te nemen. Door het uitbreken van den oorlog is het bestuur hiertoe niet gekomen; met de rondzending ervan zal tot rustiger
tijden worden gewacht. Het ligt echter nu reeds in de bedoeling
door ons verworven gedrukte werken of bescheiden, die door hun
aard voor ons Archief niet in aanmerking komen, aan het Economisch Archief der Handels-Hoogeschool af te staan.
Ook met het bestuur van het Centraal Bureau voor Sociale
Adviezen te Amsterdam werden besprekingen gevoerd. Ons
voorstel, aan onze Vereeniging het verzamelen van archieven van
geschreven stukken van vakvereenigingen over te laten, werd
door dit college aanvaard.
Ten slotte een woord over de wetenschappelijke uitgaven, die
de Vereeniging, naar men weet, zich voorstelt ter hand te nemen.
Ter voorbereiding hiervan werd een commissie ingesteld, bestaande uit de heeren Kemkamp, Muller, van Brakel en Posthumus. Volgens besluit van de Novembervergadering 1914 zal
van haar in de eerste plaats de uitgave van een EconomischHistorisch Jaarboek mogen worden verwacht. Over de verdere
plannen dezer commissie zal in het volgende jaarverslag meer
kunnen wOlden medegedeeld.
Wat de inwendige aangelegenheden der Vereeniging betreft,
bedroeg het aantalleden op I Januari 1915: I96, waarvan 154
door toetreding na de oprichting der Vereeniging, voorts I correspondeerend lid. Als zoodanig werd de heer D. van Lookeren Campagne, industrieel te Hengelo, benoemd. Het aantal donateurs
bedroeg 10, waaronder drie voor het leven.
Het bestuur hoopt, dat het aantalleden zich in het tweede vereenigingsjaar verder zal uitbreiden, zoodat de werkzaamheden
der Vereeniging op breederen grondslag zullen kunnen worden
voortgezet.
Het Bestuur van het Nederlandsch
Economisch-Historisch Archief,
G. W.

N. W.

KERNKAMP,

Voorzitter.

POSTHUMUS,

Ie Sec1'eta1'is.
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BESTUUR:
Prof. Dr. G. W. Kernkamp, Hoogleeraar in de Geschiedenis aan de RijksUniversiteit te Utrecht, Voorzitt8r.
Mr. S. Muller Fzn., Rijks-archivaris te Utrecht, Onder- Voorzitt8r.
H. G. A. Elink Schuurman, Accountant te Amsterdam, ze SecretarisPenningmeest8r.
Mr. Chr. P. van Eeghen, Lid der firma Van Eeghen & Co., te Amsterdam.
Dr. H. E. van Gelder, Gemeente-archivaris, te 's-Gravenhage.
Prof. Mr. N. W. Posthumus, Hoogleeraar in de Economische geschiedenis
aan de Nedcrlandsche Handels-Hoogeschool te Rotterdam, Ie Secretaris.
Mr. S. van Brakel, Rechter in de Arrondissements-Rechtbank te
Utrecht.
J. van Hasselt, Voorzitter van de Maatschappij van Nijverheid, te Haarlem.
J. Muysken, Directeur van de Nederlandsche Fabriek van Werktuigen en
Spoorwegmaterieel, te Amsterdam.
P. A. Pijnappel, te Hilversum.
C. A. P. van Stolk, Lid der firma Van Stolk's Commissiehandel, Curator
der NederlandSChe Handels-Hoogeschool, te Rotterdam.
J. IJzerman, Directeur der Openbare Handelsschool te Amsterdam.
Het DAGELI]KSCH BESTUUR wordt gevormd door de eerstgenoemde zes
leden van het Bestuur.
RAAD VAN ADVIES:
Dr. H. Blink, Voorzitter van de Nederlandsche Vereeniging voor Econornische Geographie, te 's-Gravenhage.
Prof. Dr. P. J. Blok, Hoogleeraar in de Geschiedenis aan de Rijks-Universiteit te Leiden.
Ch. E. H. Boissevain, Voorzitter van de Nationale Vereeniging voor Handel80nderwijs, te Amsterdam.
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Dr. D. BOs, Lid der Tweede Kamer der Staten-Generaal, Voorzitter van
het College van Curatoren der Nederlandsche Handels-Hoogeschool, te
's-Gravenhage.
C. L. Bressers, Lid van Gedeputeerdc Staten van Noord-Brabant, te Dongen.
Prof. Dr. H. Brugmans, Hoogleeraar in de Geschiedenis aan de Gemeentelijke Universiteit te Amsterdam.
Dr. J. L. Cluysenaer, Voorzitter van het College van Curatoren der Technische Hoogeschool, te 's-Gravenhage.
Prof. Mr. P. A. Diepenhorst, Hoogleeraar in de Staathuishoudkunde aan
de Vrije Universiteit, te Amsterdam.
Felix Driessen, Directeur van de Leidsche Katoenmaatschappij vfh. De
Heyder & Co., te Leiden.
Mr. J. C. A. Everwijn, Administrateur van de Afdeeling Handel van het
Departement van Landbouw, Nijverheid en Handel, te 's-Gravenhage.
Prof. Mr. R. Fruin, Algemeen Rijks-archivaris, te 's-Gravenhage.
Mr. P. Hofstede de Groot, Directeur van de Amsterdamsche Bank, te
Amsterdam.
G. J. Honig, te Zaandijk.
Prof. Dr. J. Huizinga, Hoogleeraar in de Geschiedenis aan de Rijks-Universiteit te Leiden.
Dr. C. W. Janssen, te Naarden.
A. G. Kroller, Voorzitter van het Algemeen Bestuur der Nederlandsche
Handels-Hoogeschool, te 's-Gravenhage.
A. Labouchere, Directeur der Delftsch Aardewerkfabriek "De Porceleyne
Fles" te Delft, te Rijswijk.
H. R. du Mosch, Lid der firma Maintz & Co., Curator der Nederlandsche
Handels-Hoogeschool, te Amsterdam.
Wouter Nijhoff, Uitgever, te 's-Gravenhage.
Prof. Dr. W. H. Nolens, Lid der Tweede Kamer der Staten-Generaal, te
's-Gravenhage.
M. Onnes van Nijenrode, Lid der firma P. Onnes & Zoon, te Breukelen.
Henri Polak, Voorzitter van den Algem. Ned. Diamantbewerkers-Bond,
Lid der Eerste Kamer der Staten-Generaal, te Laren (N.-H.).
Edwin vom Rath, Lid der firma Deichmann & vom Rath, te Amsterdam.
Dr. D. F. Scheurleer, Bankier, te 's-Gravenhage.
Mr. J. van Schevichaven, Directeur van de Algemeene Maatschappij van
Levensverzekering en Lijfrente, te Amsterdam.
Mr. J. A. van Sonsbeeck, Secretaris van ,deVereeniging voor den Effectenhandel, te Amsterdam.
A. Spakler, Technoloog, Directeur van de Naaml. Venn. De Suikerraffinaderij vfh. Spakler & Tetterode, te Amsterdam.
·C. G. Vattier Kraane, Directeur van de Naaml. Venn. Vriesseveem, te
Amsterdam.
·li. B. van der Vies, te Amsterdam.
M. P. Votite, Lid der firma Mirandolle, Voiite & Co., te Amsterdam.
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W. G. Wendelaar, Voorzitter van de Vereeniging voor den EffectenhandeJ,
te Amsterdam.
F. M. Wibaut, Wethouder van Amsterdam.
I. IJssel de Schepper, te Gouda.
J. W. IJzerman, te's-Gravenhage.
B. C. E. Zwart, Directeur van de Amsterdamsche Boek- en Steendrukkerij v/h. Ellerman, Harms & Co., te Amsterdam.

LEDEN.
(De oprichters der Vereeniging zijn door een * aangeduid).
J. Fred. Bangert, te Amsterdam.
Mr. W. H. de Beaufort, te Leusden.
Dr. H. E. Becht, te Hengelo.
Mr. H. H. van den Berg, te Amsterdam.
Mr. J. L. Berns, te Leeuwarden.
*Prof. Dr. P. J. Blok, te Leiden.
Prof. Mr. D. van Blom, te Delft.
W. J. Blijdenstein, te Enschede.
H. Boekenoogen, te Wormerveer.
*Ch. E. H. Boissevain, te Amsterdam.
Jhr. Mr. L. W. G. Boreel van Hogelanden, te Velzen.
*Dr. D. Bos, te 's-Gravenhage.
Dr. P. C. M. Bos, te Bussum.
*Mr. S. van Brakel, te Utrecht . .
P. Bredius, te Rotterdam.
*C. L. Bressers, te Dongen.
O. W. G. Briegleb, te Amsterdam.
*Prof. Dr. H. Brugmans, te Amsterdam.
Dr. M. Bruyel, te Haarlem.
Prof. Mr. G. W. J. Bruins, te Rotterdam.
Prof. I. J. de Bussy, te Amsterdam.
J. H. de Bussy, te Amsterdam.
Ch. Calkoen, te Baarn.
Dr. J. L. Cluysenaer, te 's-Gravenhage.
Prof. Mr. I. B. Cohen, te Groningen.
H. Colijn, te 's-Gravenhage.
J. T. Cremer, te Santpoort.
V. R. IJ. Croesen, te 's-Gravenhage.
E. A. du Croo, te Amsterdam.
H. H. van Dam A.C.zn., te Rotterdam.
A. M. F. van Deventer, te Rotterdam.
Mr. C. Th. van Deventer, te 's-Gravenhage.
*Prof. Mr. P. A. Diepenhorst, te Amsterdam.
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A. Ed. Dinger, te Rotterdam.
-Felix Driessen, te Leiden.
P. Dumon Tak, te MiddelbuIg. .
-Mr. Chr. P. van Eeghen, te Amsterdam.
S. P. van Eeghen, te Amsterdam.
J oh. E. Elias, te AILSterdam.
-H. G. A. Elink Schuurman, te Amsterdam.
Prof. Dr. D. van Embden, te Amsterdam.
Mr. Ch. Ensched6, te Haarlem.
-J. W. Ensched6, te Amsterdam.
C. Everts, te Amsterdam.
-Mr. J. C. A. Everwijn, te 's-Gravenhage.
*Mr. Ph. Falkenburg, te Amsterdam.
J. de Flines, te Amsterdam.
Mr. D. Fock, te 's-Gravenhage.
-Prof. Mr. R. Fruin, te 's-Gravenhage.
Dr. A. C. Geitel, te Gouda.
-Dr. H. E. van Gelder, te 's-Gravenhage.
H. J. H. Gelderman, te Oldenzaal.
Ed. Gerzon, te Amsterdam.
C. M. Ghijsen, te Middelburg.
C. Gips Jr., te 's-Gravenhage.
J. M. P. Glerum, te Amsterdam.
-Prof. Dr.!. H. Gosses, te Groningen.
J. H. Gouda, te Amsterdam.
Dr. S. P. Haak, te Arnhem.
B. van Haersma Buma, te 's-Gravenhage.
Mr. H. A. Hartogh, te Amsterdam.
*J. van Hasselt, te Haarlem.
Dr. W. A. A. Hecker, te Delft.
Prof. Mr. J. E. Heeres, te Leiden.
Mej. A. Hingst, te Amsterdam.
F. A. Hoefer, te Hattem.
J. W. Hoefman, te Amsterdam.
*Mr. P . Hofstede de Groot, te Amsterdam.
Jhr. Mr. A. W. van Holthe tot Echten, te Assen.
-G. J . Honig, te Zaandijk.
:Mr. J. G. N. de Hoop Scheffer, te Amsterdam.
G. van der Horst Hzn., te Amsterdam.
D, J. van Houten, te Weesp.
Mr. D. Hudig, te Santpoort.
*Prof. Dr. J . Huizinga, te Leiden.
Jhr. Mr. A. P. C. van Karnebeek, te 's-Gravenhage.
1. G. Keesing, te Laren. (N.H.)
H. van Kempen, te Amsterdam.
Dr. C. Kerbert, te Amsterdam.
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-Prof. Dr. G. W. Kernkamp, te Utrecht.
H. J. Knottenbelt Az., te Rotterdam.
Prof. Dr. Ph. Kohnstamm, te Amsterdam.
D. Kok, te 's-Gravenhage.
Prof. Dr. J. Kraus, te 's-Gravenhage.
Jhr. J. A. Kretschmar van Veen, te Utrecht.
-A. G. KrOller, te 's-Gravenhage.
W. N. A. Kroller, te Hilversum.
Mr. H. Kronenberg, te Deventer.
W. A. Leembruggen, te Scheveningen.
Mr. J. A. Levy, te Amsterdam.
Th. Limperg Jr., te Amsterdam.
J. Lips Bzn., te Dordrecht.
Mr. B. C. J. Loder, te 's-Gravenhage.
Mr. J. A. Loeff, te 's-Gravenhage.
Th. P. LOhnis, te Rotterdam.
P. Loopuyt, te Scbiedam.
F. Lugt, te Amsterdam.
P. May, te Amsterdam.
C. Matthijsen, te Helmond.
Mr. A. Meerkamp van Embden, te Middelburg.
Mr. R. Mees, te Rotterdam.
Dr. P. A. Meilink, te 's-Gravenhage.
-Dr. W. W. van der Meulen, te's-Gravenhage.
Mr. A. Moens, te Amsterdam.
Mr. A. J. Moll Schnitzler, te Amsterdam.
C. N. J. Moltzer J.Czn., te Amsterdam.
·H. R. du Mosch, te Amsterdam.
• J. Muysken, te Amsterdam.
Abr. Muller, te Amsterdam.
·Mr. S. Muller Fzn., te Utrecht.
J. W. Niemeyer, te Rotterdam.
Mr. H. A. van Nierop, te Amsterdam.
·Dr. Leonie van Nierop, te Amsterdam.
• Prof. Dr. W. H. Nolens, te 's-Gravenhage.
J. P. Nord Thomson, te Amsterdam.
·Wouter Nijhoff, te 's-Gravenhage.
Mr. H. C. Obreen, te 's-Gravenhage .
• M. Onnes van Nijenrode, te Breukelen.
Jhr. L. P. D. Op ten Noort, te Baarn.
E. S. Orobio de Castro, te Amsterdam.
S. F. van Oss, te 's-Gravenhage.
Mr. H. E. Oving, te Groningen.
Prof. Mr. B. H. Pekelharing, te 's-Gravenhage.
Dr. G. Pekelharing, te Rotterdam.
J. Ph. Peters, te Rotterdam.
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A. F. Philips, te Eindhoven.
G. L. F. Philips, te Eindhoven.
Dr. H. A. Poelman, te Groningen.
·Henri Polak, te Laren (N.H.)
·S. J. Le Poole L. Gzn., te Leiden.
F. E. Posthuma, te 's-Gravenhage.
• Prof. Mr. N. W. Posthumus, te Rotterdam.
·P. A. Pijnappel, te Hilversum.
Jhr. G. C. Quarles van Ufford, te Amsterdam.
Jhr. H. L. Quarles van Ufford, te Amsterdam.
·Edwin vom Rath, te Amsterdam.
Mr. R. van Rees, te Amsterdam.
Jhr. Mr. Th. H. F. van Riemsdijk, te 's-Gravenhage.
Jhr. Mr. A. Roell, te Amsterdam.
Mevrouw H. Roland Holst-van der Schalk, te Laren (N.H)
J. A. Ruys, te Rotterdam.
Dr. B. van Rijswijk, te Dordrecht.
Mr. W. C. Th. van der Schalk, te Amsterdam.
H. D. J. van Schevichaven, te Nijmegen.
*Mr. J. van Schevichaven, te Amsterdam.
Mr. Dr. C. F. Schoch, te Amsterdam.
Dr. M. Schoengen, te Zwolle.
H. J. Scholte, te Amsterdam.
J. E . Scholten, te Groningen.
Mr. J. G. SchOlvinck, te Amsterdam.
Mr. Y. A. Schuller tot Peursum, te Amsterdam.
A. H. van Schijndel, te Waalwijk.
J. Sibinga Mulder, te Bussum.
Jhr. Prof. Dr. J . Six, te Amsterdam.
·Mr. J. A. van Sonsbeeck, te Amsterdam.
• A. Spakler, te Amsterdam.
J. Stibbe, te Utrecht.
D. Stigter, te Bussum.
·C. A. P. van Stolk, te Rotterdam.
C. F . Stork, te Hengelo.
W. Stork, te Hengelo.
A. S. Talma, te Bennebroek.
Mr. Q. J. Terpstra, te 's-Gravenhage.
Mr. P . J. C. Tetrode, te Amsterdam.
Dr. J. S. Theissen, te Groningen.
Mr. M. Tydeman Jr., te Breda.
Mej. Dr. E . M. A. Timmer, te Delft.
Mr. C. J. Baron van Tuyll van Serooskerken, te Arnhem.
Ewald Tweer, te Amsterdam.
C. H. Uijt den Boogaard, te Amsterdam.
• C. G. Vattier Kraane, te Amsterdam.
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Mr. J. A. Veraart, te 's-Gravenhage.
• A. B. van der Vies, te Amsterdam.
J. van Vollenhoven, te 's-Gravenhage.
Prof. J. G. Ch. Volmer, te 's-Gravenhage.
'M. P. Vo6te, te Amsterdam.
D. H. de Vries, te Amsterdam.
W. de Vries RobM, te Gorinchem.
Mr. H. Waller, te Haarlem.
Mr. W. A. J. M. van Waterschoot van der Gracht, te's-Gravenhage.
·W. G. Wendelaar, te Amsterdam.
A. van de Werk, te Amsterdam.
Hendr. Wertheim, te Amsterdam.
Mr. H. K. Westendorp, te Amsterdam.
W. Westerman, te Rotterdam.
C. J. J. Westermann, te Amsterdam.
·F. M. Wibaut, te Amsterdam.
Mr. N. F. Wilkens, te Veendam.
Mr. Jb. Willeumier, te Amsterdam.
J. Wilmink, te Amsterdam.
P. J. J. de Wit, te Helmond.
Dr. E. B. Wolff, te Amsterdam.
Mej. J. M. Wolfson, te Rotterdam.
·1. IJssel de Schepper, te Gouda .
• J. IJzerman, te Amsterdam.
Mr. S. Zadoks, te Amsterdam.
·B. C. E. Zwart, te Amsterdam.

CORRESPONDEEREND LID:
D. van Lookeren Campagne, te Hengelo.
DONATEURS:
Alg. Ned. Diamantbewerkersbond, te Amsterdam.
'Dr. H. Blink, te 's-Gravenhage.
Prof. Mr. H. L. Drucker, te 's-Gravenhage.
'Dr. C. W. Janssen, te Naarden.
'A. Labouchere, te Rijswijk.
Jhr. H. Loudon, te Wassenaar.
Maatschappij van Nijverheid, te Haar1em.
H. C. Rehbock, te Amsterdam.
'Dr. D. F. Scheurleer, te 's-Gravenbage.
'J. W. IJzerman, te 's-Gravenhage.
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~ den BeJ-g~ W '!t:G~ve~!.
S. van den Bergh Jr. te Rotterdam.
Mr. G. Bicker Caarten te Rotterdam.
Mr. Dr. W. P. J . Bok te :S-Gravenhage.
Mr. M. Burgerhout te Rott~r~~.
.
Herbert Cremer te Haarlem.
Dr. J. G. van Dillen te Amsterdam.
R. P. Dojes te Uithuizen.
E. G. Duyvis Tzn. te Koog aId Zaan.
W. A. Engelbrecht te Rotterdam.
Mr. H. J . D. D. Enschede te Aerdenhout.
Mr. Joh. Enschede te Heemstede.
Mr. M. Enschede te 's-Gravenhage.
G. M. L. van Es te Rotterdam.
A. J. M. Goudriaan te Rotterdam.
J . Haslinghuis te Rotterdam.
G. H. Hintzen te Rotterdam.
Dr. H. F. R. Hubrecht te Amsterdarq.
J. Hudig te Rotterdam.
W. C. Hudig te Rotterdam.
Prof. J. G. de Jongh te Rotteroam.
W. T. Klaare te Rotterdam.
J. Kol te Utrecht.
N. E. KrOller te Rotterdam.
Mej. Dr. C. Ligtenberg te Lei~.
Fred. Meerkamp van Embden te Rotterdam.
C. de Monchy te Rotterc!~:
E. P . de Monchy te Rotterdam.
S. J. R. de Monchy te Rott~r~.
P . Nijgh te Rotterdam.
H. E . Oving Jr. te 's-Gravenhage.
L. Pieters te Rotterdam.
Dr. A. Plate te Rotterdam.
Mr. H . P. G. Quack te Amsterdam.
Mr. Th. Reepmaker te Rotte~.q~:
B. E. Ruys te Rotterdam.
W. Ruys te Rotterdam.
P. Schoen Szn. te Zaaildam.
W. A. Scholten te Groningen.

Am.
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Dr. H. J. Smit te Amsterdam.
Mr. R. W. van Stolk te Delft.
D. W. Stork te Hengelo.
J. W. C. Tellegen c. i., te Amsterdam.
Mr. M. W. F. Treub te 's-Gravenhage.
J. C. Veder te :kotterdam.
J. Visler Jacm. te Rotterdam.
Mr. G. Vissering te Amsterdam.
Jhr Mr. W. F. van der Wijck te Amsterdam.
CORRESPONDEEREND LID:

J.

de Groot, te Weltevreden.

,

BEGROOTING VOOR HET JAAR 1914.

UITGAVEN:
Gebouw ................................. pro memorie
2. Bureaukosten ....••...................... f
500.3. Aankoop documenten enz.
a. Documenten ................. f 500.b. Boekwerken en periodieken .... - 200.c. Foto's ............ '. . . . . . . . . .. - 50.a. Verzekeringskosten............ - 100.e. Reis- en verblijfkosten ........ - 200.f. Bindwerk, installatie- en onderhoudskosten, drukwerk, enz... - 400.. 1450.4. Personeel.
a. Directeur..................... I 1000.b. Onder-Directeur............... - 2500.350 0.5. Publicatilm.
a. Inventarissen ......................... pro memorie
b. Documenten enz. ...................... I
1000.6. Onvoorziene uitgaven .................... 50.I.

----6500.=====

Totaal .................... I

BALANS per 31 December 1914.

Kassa ....... . ... . .
Amsterdamsche Bank
Te ontvangen contributies .. . ........

I

-

53.93
836 . -

N og te betalen rekeningen ...........
Voordeelig saldo ...

I 13 1.35

-

788 .5 8

30 . -

I 9 19.93

I 9 1 9.93

WINST 1914.

Salaris .............

Bureaukosten . . ....
Documenten .......
Voordeelig saldo ...

I

-

60.378•1 4i
153. 171
788.5 8

11379.90

..

Contrlbutie leden
Bijdragen donateurs
Giften .............
Interest ..........

.

I 440 . -

.
-

I

875·60.4.90
1379.90

I

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET JAAR 1914.
Bij de jaarrekening onzer Vereeniging is- het gewenscht eenige
toelichting te geven, daar in werkelijkheid de toestand gut1stiger
is dan door de cijfers bij ·eersten indruk wordt aartgegeven. Dit
houdt verband met het besluit in de bestuursvergadering van 27
November 1914 genomen om over het jaar 1914 geen contributies
te heffen van die leden, welke na het uitbreken van den oorlog tot
de Vereeniging toetraden. Hoewel het verslag van het bestuur
dus een ledental van Ig6 vermeldt, wijst de post contributies
slechts een bedrag aan van 1440.-, afkomstig van 44 leden.
Het aantal donateurs bedroeg 10, met bijdragen van:
I donateur a 1 200.- . • • . . . . . . . . . . . . • . . . f 200.6
"
A - Ioo.- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 600.-

3

"

a - 25·-··················· - 75.-

1 875 ........
Ook dit cijfer zou hooger zijn geweest als een toezegging tengevolge van den oorlog niet ingetrokken was geworden.
Verder werden nog twee giften ontvangen: een a 1IO.- en
een a/so.-.
Interest.
Bij het geldverkeer der Vereeniging wordt zooveel mogelijk
van de diensten der Amsterdamsche Bank gebruik gemaakt. De
rente door haar over het jaar I9I4 vergoed, bedroeg 14.90 en het
saldo te goed op 3I December I9I4 /836.-.
Bureaukosten.
De specificatie van dezen post is de volgende:
Vergaderkosten ........................ 1 33.50
Porti ..... - . .. .. .. .. . . . . .. ..... .. .. .... - 94.52t
Advertenties .......................... - 2I.IO
Incassokosten ......................... - 8.58
Drukwerk en papier ................... - 206.65
Kleine bureaukosten .................. - 13.79
/378.1 4t

FIN ANCIEEL VERSLAG.
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Documenten.
Aangeschaft op veilingen werd door:
Prof. Posthumus ...................... t 143.421
Dr.. van Gelder .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . - 9.75

1 I53· I 7t
Salal'is.
Voor tijp- en schrijfloon van ledenlijsten, convocaties, circulaires en adressen werd vergood 160.Saldo.
Het totaal bedrag van inkOnisten en uitgaven op de rekening
wijst daarna een saldoaan van 1788.58. .
(w.g.) H. G. A. ELINK SCHUURMAN,

penningmeester.

BEGROOTING VOOR HET JAAR 1915

UITGAVEN:
Gebouw ........................... pro memorie
2. Bureaukosten ...................... t
100.3. Aankoop documenten em.:
4. Documenten .. . . . . . . . . .. t 200.b. Vervoerkosten .......... - 100.c. Reis- en verbliJtkosten ... - 200.d. Bindwerk, onderhoudskosten, drukwerk enz ....... - 125·62 5.4. Personeel.
4. Directeur ............... f 1.000.b. Hulppersoneel .. .. ....... - 360.1·360.5. Publicatien.
4.Inventarissen .................... pro memorie
b. Documenten enz .................. - 1.000.6. Onvoorziene uitgaven ............... 58,34
I.

Totaal ....... .. ......

t

3.1 43,34

ONTVANGSTEN:
1. Saldo 1914:
4. Ontvangsten
van 6 donateurs ...... 1700.Ontvangsten
van 181eden - 210.Ontvangsten
van 1 gift.. - 10.-

---19 20 . b. Nog te innen:

Van 341eden a. / 10.- - 340.---/1.260.c. Uitgaven 1914 ............. - 516,66
Blijft saldo 1914 .............. 1 743,34
Contributie 1915 van 210 leden a. / 10.- .. - 2100.3. Donateurs •.....................•.... - 300.2.

Totaal .......................... 1 3. 1 43,34

"

\
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BIJDRA~GEN

TOT DE
ECONOMISCHE GESCHIEDENIS VAN NEDERLAND

NED. ECON. - HIST. ARCHtEF. JAARBOEK I.

1

BIJDRAGEN
TOT DE

ECONOMISCHE GESCHIEDENIS VAN NEDERLAND,
MEDEGEDEELD DOOR

MR. N. W. POSTHUMUS.

I.
PLANNEN UIT HET JAAR 1815 OM DEN WERKKRING DER
NEDERLANDSCHE BANK TOT DE ZUIDELIJKE NEDERLANDEN UIT TE BREIDEN.
Het is bekend, dat onze kennis van de geschiedenis van het Nederlandsche bankwezen in het algemeen en in het bijzonder van de Nederlandsche Bank als de centrale kredietinstelling gedurende de eerste tientallen jaren na de vestiging van het nieuwe koninkrijk, niet in overeenstemming is met de beteekenis ervan voor de ontwikkeling der economische
verhoudingen van dien tijd. De verklaring hiervan is te zoeken in de
politiek, door de opeenvolgende Directien der Bank althans gedurende
de eerste honderd jaar van haar bestaan ten opzichte van het hun
overgeleverde materiaal gevolgd, die meebracht, dat steeds de toegang
hiertoe aan buitenstaanders werd geweigerd. Zoo'mogen wij bier als een
bijzonderheid vermelden de studie, door den toenmaligen president
Mr. N. P. van den Berg voor eenige jaren gepubliceerd over de plannen
tot een Staats-domeinbank I), waarvoor hij het materiaal grootendeels
uit het archief der Bank ' heeft geput. Daar thans uit andere, meer
toegankelijke verzamelingen over verschillende onderdeelen van de
geschiedenis der Bank eenig meerder licht kan worden verkregen, heb ik
gemeend de hieronder volgende stukken niet te moeten achterhouden.
Men zal .opmerken, dat deze bescheiden de plannen tot uitbreiding van
den werkkring der Bank slechts gedeeltelijk behandelen; ik meen een
verontschuldiging te vinden in het feit, dat zij ook zoo niet van belang
1) Versl. KOD. Acad. v. WeteDscb., Afd. Letterk., IVe Reek., VIlr, 1907, bl. 205 v.v.
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zijn ontbloot en tevens de aandacht der historici op een leemte in onze
historisch-economische kennis vestigen, wat mede tot de taak van dit
Jaarboek behoort.
Het komt roij voor, dat deze plannen niet aIleen in verband met de geschiedenis der Nederlandsche Bank moeten worden gebracht, maar ·teyens ten grondslag liggen aan het denkbeeld, dat in 1822 tot de oprichting
der later zoo bekende "Algemeene Nederlandsche Maatschappij ter
begunstiging van de yolksvlijt" te Brussel heeft geleid.
Dat men in 1815, nauwelijks 66n jaar na de oprichting der Nederlandsche Bank, ernstig overwogen heeft haar werkkring uit te breiden, is zeker
merkwaardig, maar de voorziening in de kredietbehoeften der Zuidelijke
Nederlanden schijnt een sneIle organisatie van het kredietwezen wenschelijk te hebben gemaakt. Oogenschijnlijk was het eenvoudigst, dat,de
bestaande bank, door haar naam voor den arbeid in aIle N ederlandsche
gewesten aangewezen, deze taak aan zich zou trekken. Nochtans hebben
verschillende omstandigheden zich daartegen verzet. In de eerste plaats
de geenszins tot overmoedigheid aanleiding gevende toestand der bank,
wier fiduciaire circulatie blijkens haar balans op 9 Mei 18151) nauwelijks
haar gestort kapitaal van twee en een half millioen gulden overschreed.
Men achte daarbij de bezwaren, die van de zijde der Belgen waren te
verwachten jegens een instelling, uit de noordelijke gewesten bij hen
geintporteerd, niet gering en houde in het oog dat met dergelijke
nationaliteitsgevoeligheden ook op ander gebied door de regeering werd
rekening gehouden. Evenmin kon de nauwelijks tot rust gekomen toestand
in Europa na den val van Napoleon en het gevaar voor het uitbreken van
nieuwe oorlogen door de naijverigheid der mogendheden onderling een
prikkel voor de Bank zijn nieuwe banen te betreden. Het behoeft dan ook
niet te verwonderen, dat de President en Directeuren der Bank het uitbreidingsplan met nadruk hebben ontraden en bezwaar hadden .h et
ontluikende vertrouwen van den handel te baren opzichte door een dergelijke proefneming te belastt!D. Dat het schrijven, waarln dit nader
door hen wordt uiteengezet, in het dossier ontbreekt, is te betreuren.
De vraag rijst, van wie het initiatief tot deze plannen is uitgegaan. Blijkens de stukken is het noch van de Directie noch van het Departement
van FinancieD afkomstig. Maar in aanmerking genomen de daadwerkelijke
belangstelling, die zoowel bij de oprichting der Bank als later bij die der
Soci6U GeneraIe door den koning is getoond, is het m. i. geoorloofd aan
te nemen, dat het voorstel van dezen is uitgegaan.
N. W . P.
1) Zie hierachter bl. 16.
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1.
ADVIES VAN APPELIUS, COMMISSARIS-GENERAAL VOOR DE
FINANCIi!N, BETREFFENDE DE UITBREIDING VAN DEN
WERKKRING DER NEDERLANDSCHE BANK TOT DE ZUIDELIJKE NEDERLANDEN I}').
BRUSSEL, den 7erl Mei 1815.
Pro memorie,
betrekkelijk het extenderen der Nederlandsche Bank tot Belgie.
I. Bij het onderzoek der vrage, in hoeverre het nuttig zijn
zoude de Nederlandsche Bank tot Belgien te extenderen, stel ik
mij voor successivelijk na te gaan:
1°. het regt tot deze extensie en den voet, waarop dezelve zoude
behoren plaats te hebben om voor de ingezetenen der
zuidelijke departementen nuttig te zijn;
2°. de voordelen, welke evengemelde extensie voor den handel
zoude kunnen opleveren en de meerdere of mindere waarschijnlijkheid van eene active deelneming van de zijde der
commercie;
3°. het nut, hetwelk voor het rijk uit zulk eene uitbreiding te
wagten zoude zijn, vooral in aanmerking der tegenwoordige
omstandigheden;
4°. de bedenkingen, welke uit deze zelfde omstandigheden
geboren worden, waaruit eindelijk
5°. door mij zal worden geconcludeerd tot de voorlopige
maatregelen, welke ik mij Vel beelde, dat de uitbreiding,
zo tot dezelve mogt worden besloten, in allen gevalle
zouden behoren vooraf te gaan.

I.
2. Ret regt tot uitbreiding van de Bank op zigzelve is niet
twijffelachtig. Art. 7 van het octrooi 3) bepaalt weliswaar het primitive fonds op 5.000.000 guldens en art. 8 geeft het gouvemement de bevoegdheid am ter concurrentie van een vijfde of
1.000.000 guldens deel aan de assosiatie te neemen, dog art. IZ en

AIgemeen Rijksarchief te 's-Gravenhage, Aanwinsten 1913, Kabinet des Konings.
Aan den Koning. - Commissariaat-Generaal der Finantii!n, Cabinet no. 54. Secret .
•) Besluit van 25 Maart 1814, Stsbl. no. 40.
.
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13 geeven de vrijheid om het fonds te vermeerderen en desnoods
te verdubbelen; zulks niet aIleen op verzoek van de Directie,
maar ook door het enkel goedvinden Uwer Majesteit, terwijl het
regt van het gouvernement om deel aan de uitbreiding te nemen,
uitdnikkelijk verzekerd word en weI in gelijke evenredigheid als
bij art. 8 ten aa.nzien van het primitive capitaal is gezet.
3. Deze' bevoegdheid zal door geen mensch worden tegengesproken; de nuttigheid der uitbreiding zal afhankelijk worden
gemaakt van de groote van het reeds gefurneerd capitaal; men
zal zeggen dat, daar een ieder en zelfs vreemden deel in de Bank
willen hebben, de extensie op Belgien vanzelve bestaat, zonder
dat daartoe een speciaal besluit nodig zij ; doch aldus redenerende
zoude men zich geheel vergissen omtrent de oogmerken, welke
het tegenwoordig onderzoek hebben gedicteerd. De deelneming
in de Bank moet beschouwd worden als enkele geldsbelegging
en als middel om de voordelen eener vermeerderde circulatie
en van een beleen- en disconto-bank te genieten.
4. Als geldbelegging geeft de Bank weliswaar een voordeelige
kans aan particulieren, welke securiteit en een redelijken interest
willen verrekenen, doch dit motif is onvoldoende bij kooplieden,
welke bij een ontluikenden handel veel grooter voordelen van die
capitalen kunnen trekken, welke voor de Bank disponibel
zouden kunnen worden.
5. De wezentlijke voordeelen, die uit deze inrigting voor de
commercie voortvloeien, verspreiden zich weliswaar eeniger mate
over het gehele land, doch haar invloed laat zich echter voornarnelijk op· de plaats gevoelen, waar zij gevestigd is en waar hare
operatien spoedig en makkelijk tot stand worden gebracht;
diezelfde invloed verminderd in evenredigheid van den afstand
en zal dus in de zuidelijke departementen, waar de circulatie van
bankbilletten nagenoeg onbekend is, bijna nul zijn. Dus valt ook
op generlei deelneming van de zjjde der Belgische commercie te
rekenen, bijaldien de extentie niet met bijzondere bepalingen
ten behoeve der zuidelijke departementen gepaard gaat.
6. Het 43e art. van het octrooi schijnt weliswaar aan deze bedenking tegemoet te komen, vermits President en Directeuren door
hetzelve gemachtigd zijn om de operatien van de Bank ook te
Rotterdam, Dordrecht en andere plaatsen der Vereenigde Nederlanden te doen bedrijven, hetzij door particuliere corresponden-
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ten, hetzij door gecommitteerden, zodanig als zij tot het meeste
gerief van iedere plaats zullen raadzaam oordelen, doch men
zou zig bedriegen, bijaldien men oordelen mogt, dat deze maatregel voldoende zijn zoude om eenigen toeloop van de Belgische
commercie te verkrijgen.
7. Mij ten minste komt het voor, dat daartoe vereischt zoude
worden het vestigen op publiek gezag van eene sectie der Neder,.
landsche Bank, welke eene genoegzame magt had om dezelfde
operatien te sluiten als het hoofdbestuur te Amsterdam, mits
zig gedragende naar de instructien, welke zij van voorschreven
hoofdbestuur ontvangen zoude, want langs dezen weg zouden de
ingezetenen der zuidelijke departementen volkomen deelachtig
zijn aan de voordeelen der Bank en tevens zoude hun eigenliefde
bevredigt en aIle denkbeeld van naijver weggenomen zijn, welk
een en ander voorzeker moet zamenloopen om zig eene kragtige
deelneming van de zijde der commercie te kunnen voorstellen.
8. ,Dit oogmerk verbeelde ik mij ondertusschen, dat zoude
worden bereikt door het vaststellen van de volgende principes:
a. de Nederlandsche Bank is en blijft een; haare residentie
is Amsterdam;
b. eene afdeling van de Bank word te Antwerpen gevestigd,
speciaal ten gerief der zuidelijke departementen van het rijk;
c. het bestuur dezer afdeling word toevertrouwd aan commissarissen, uitsluitend uit de Belgische deelnemers gekozen;
d. de beleening, disconto's en verdere bankopexatien kunnen
door commissarissen finaal worden gesloten, zonder ruggespraak met President en Directeuren te Amsterdam;
e. commissarissen te Amsterdam zijn egter ondergeschikt aan
President en Directeuren, van welke zij hunne instructien
bntvangen en met wien zij corresponderen over den staat
der zaken van de Bank in het algemeen en van de Belgische afdeeling in het bijzonder.
g. Voor zooverre deze principes in het algemeen mogten
worden goedgekeurd, spreekt het vanzelve dat zij nader zouden
behoren te worden ontwikkeld en daarbij meer bijzonder gelet
op de noodzakelijke voorzorgen, ten einde eene overeenstemmende
wijze van werken tusschen het Amsterdamsch hoofdbestuur en de
Antwerpsche afdee1ing te verzekeren en te zorgen, dat het crediet
van de Bank in het algemeen langs hoe meer vermeerderd worde.
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10. De voordelen, welke de extensie der Nederlandsche Bank tot
Belgien aan de commercie beloofd, vallen zoodanig in het oog, dat
alleontwikkelingderzelve bijna alsnodelooskan worden beschouwd.
Het is toch bekend, dat eene vermeerdering van numerair en
deszelfs meer rasse circulatie als wezentlijk voordeel voor een
land en bepaaIdelijk voor deszelfs handeldrijvende ingezetenen
moet beschouwd worden en dat dit voordeel te grooter is naarmate de extensie van den handel grootere capitalen vorderd en
dat deze door vroegere verliezen meer zeldzaam geworden zijn.
II. Is dit nu zoo, dan is het tevens zeker, dat een weI inge'rigte bank in de zuidelijke departementen de meest voordeelige
resultaten beloofd, omdat eengeaccrediteerd bankpapierdeplaats
van het numerair volkomen vervult en mitsdien de circulatie
bevorderd in evenredigheid van het onderscheid der som, welke
aan bankbilletten word uitgegeven en van diegeenen, welke in
metallique waarden bij de bank voorhanden is. Bij dit eerste
voordeel komt nog, dat de koopman in de oprigting van de bank
eene zekere gelegenheid vind ter disconto van goed wisselpapier
en ter beleening van effecten en koopmanschappen en zig daardoor bij moeilijke omstandigheden grotendeels gewaarborgd ziet
tegen een wezentlijk of vermeend gebrek aan numerair, terwijl
hem bij gunstige tijden de gelegenheid tot eene meerdere uitbreiding zijner handelsbetrekkingen in eene ruime mate gegeven
of vermeerderd word.
12. Deze voordeelen vallen zoo zeer in het oog, dat nauwelijkt te betwijffelen is of dezelve, althands in kalme tijden, door
de Belgische commercie volkomen zullen worden geapprecieerd
en dat dus op een vrij ruime toeloop van deszelfs zijde te rekenen
zou vallen. Ik geloof zeUs, dat deze toeloop in de zuidelijke departementen sterker dan in de noordelijke provintien zoude zijn en
zulks eensdeels, omdat het mij is toegescheenen, dat een vrij
groote zugt tot ondememing bij veele kooplieden heerscht,
welke gretig naar aIle aanmoediging zal uitzien, en andersdeels
omdat de oprigtlng der bank in Holland met verouderde vooroordeelen te worstelen had, welke hier minder bestaan, terwijl
het gevestigd crediet van vele kassiers, alle uit eigen belang tegenstrevers van de Bank, haare oprigting aIs een verderfelijke nieu-
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wigheid wilde doen beschouwen en het gevoel der noodzakelijkheid van deze inrigting merkelijk verminderde.

3·
13. De nuttigheid van eene bank voor den staat doet zig
onmiddelijk niet anders gevoelen, dan voor zooverre het bestuur
van de bank den staat behulpzaam is in operatien, welke in een
direct verband staan met's lands bestuur en administratie, als
bij voorbee,ld het aankoop van muntmaterialen, het helpen dirigeren van wisseloperatien, waartoe het gouvemement verpligt is,
of het leenen van deszelfs crediet in het disconteeren van 100pend papier, door het gouvemement uitgegeven, of het beleenen
van desselfs effecten.
14. Het voorbeeld van Engeland leerd ons hoe groot het
nut is, hetgeen een weI ingerigte bank ten dezen opzigte aan het
land kan doen, en het octrooi der Nederlandsche Bank geeft van
art. 20-271) den weg aan de hand om haar aan het Nederlandsche gouvemement eveneens dienstbaar te doen zijn.
IS. Het meerdere of mindere nut van de Bank staat ondertusschen in een naauw verband met hare uitbreiding, want de
quantiteit van het papier, hetwelk door haar met fiducie kan
worden uitgegeven, staat in evenredigheid met het numerair,
hetgeen in de Bank voorhanden is, terwijl het crediet der bankbilletten, hetgeen aIleen tegen eene ontijdige opeisching van geldspecien waarborgt, grooter wordt naarmate dat het fonds zelve
meer is uitgebreidt en dat het publiek mitsdien gewoon word aan
derzelver behandeling en om het bankpapier als een volkomen
representatif van het numerair te beschouwen.
16. Tot nu toe is men bijna alleen in Amsterdam met de
bankbilletten bekend, dezelve zijn althands in Belgien buiten
alle omloop; dit papier hier te introduceeren verdubbeld ruim
het vermogen der Bank, steld haar dus dubbel in staat om het
gouvemement van dienst te zijn.
En dit word voomamentlijk van belang, wanneer te voorzien
is dat 's lands gewone inkomsten ter bestrijding der uitgaven
ontoereikend zijn en dat mitsdien alle middelen moeten worden
1) Artt. 20-27 behandelen de operatil!n der bank; in art. 28 is bovendien nog
het recht der bank tot het verhandelen, koopen en verkoopen, doen vermunten en verwerken van goud en zUver enz. geregeld.
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bij de hand genomen om in het gebrek van numerair te voorzien
en's lands kas te schragen, zonder de ingezetenen door nieuwe
belastingen geheel uit te willen putten.
17. Zo immer, is het althands onder zulke omstandigheden van
het uiterst belang deze inrichting te schragen, welke hetzij
momentaneel,netzij voor eenmeer langen tijd reddensmiddelenkan
aan de hand geven. En dus zoude het in den eersten opslag schijnen
alsof de actueeleomstandigheden een nieuw motif opleverden voor
de uitbreiding van de Bank, ware het niet dat deze zelfde uitbreiding op dit oogenblik en moeielijk en bedenkelijk kan worden.
Een point, hetwelk in de vierde afdeling moet worden onderzogt.

4·
18. Is het te voorzien, dat de toeloop ter deelneming bij het
nieuw uitbarsten van den oorlog zo groot als bij het vooruitzigt
op de voortduring van vrede zijn zal, en moet men niet dugten,
dat veele kooplieden bevreesd zullen zijn om aan hunne capitalen
eene vaste bestemming te geven op een tijdstip, dat de wisselvallige oorlogskans geheel onzeker maakt of en welk nut zij van
.de nieuwe bank ter uitbreiding van hunne commerciele speculatien zullen kunnen maken? Moet men niet vreezen, dat zij zig
te meer terug zullen houden, omdat de Bank zelve te Amsterdam
gevestigd blijft en dat dus bij onverhoopte evenementen hunne
capitalen derwaards zullen worden overgebracht en bij eene
voortdurende occupatie van Belgien door vijandelijke troupes
niet slegts door hen verloren zullen zijn, maar zelfs tegen hen
ter bevordering der Hollandsche industrie worden gebruikt?
Is het dus niet te vreezen, dat de deelneming in geenen dele aan
de verwagting zal beantwoorden en de Belgische afdeling misschien grotendeels zijn gereduceerd tot het deel, hetwelk het
gouvernement met zijn fondsen in de uitbreiding der bank nemen
zoude? Dit zij voldoende met betrekking tot de zwarigheden
tegen het succes der uit breiding; kan dezelve bovendien niet
bedenkelijk worden voor het crediet van de Bank?
19. Zal hare extensie het bedoelde oogmerk bereiken, dan
moet ook het bankpapier in eene gepaste evenredigheid worden
vermeerderd. Deze vermeerdering is niet bedenkelijk, zolang de
politique gesteldheid van dit land dezelfde blijft, dog bij mogeliJke ongelukken, ja zeUs bij een kortstondigen inval in de zui-
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elijke departementen kan dezelve zeer k6mmerlijk worden,
mdat alsdan voor eenige ontijdige opeischingen van numerair
n ongeevenredigde verwisseling van bankpapier te vrezen is
n weI bepaaldelijk van datgeen, hetwelk in de zuidelijke deparementen circuleert en Belgische eigendom is.
20. Eene wijze directie kan zeer veel toebrengEm om rut
waad te verminderen, dog wanneer men de zonderlinge uiterkselen van schrik en vrees nagaat, durft men nauwlijks verekeren, dat dezelve geheel zullen worden voorgekomen, en
·lde het ongeluk dat de betalingen eenmaal voor een tijd moesen worden gestaakd, dan valt het in het oog, dat het pas opgerokken gebouw der Bank in desselfs fundamenten zoude daveen en welligt met een wissen en onherstelbaren val zoude kunen worden bedreigd.

5·
21. De conclusie, welke ik vermeen op dit een en ander te
ogen toepassen, komt hierop neer:
1°. de extensie der Nederlandsche Bank tot de zuidelijke departementen op de hierboven aangewezen voet is op zigzelven
nuttig voor de commercie en voor het gouvernement;
2°. de tegenwoordige omstandigheden kunnen voorschreven
uitbreiding moeilijk en zelfs, bij eene min voorzigtige directie, voor het credit der bank bedenkelijk maken;
3°. het te nemen besluit schijnt gedeeltelijk te moeten afhangen van de publieke opinie in Belgien en van de meerdere of mindere toeloop, welke men zig van den kant der
commercie zoude mogen voorstellen, terwijl het tevens
belangrijk is te weten, hoedanig het bestuur der Nederlandsche bank over de uitbreiding en haare wijziging denken zal. En voor zooverre het project van uitbreiding niet
wordt geadjourneerd, schijnt het noodig:
4°. de opinie in Belgien te poltzen en zo mogelijk het daarhenen
te brengen, dat zij zig niet aileen voor de uitbreiding der
Bank verklare, maar deze zelfs als eene weldaad van het
gouvernement afsmeekt, en tevens
5°. President en Directeuren van de Nederlandsche Bank op
de meest secrete en omzigtige wijze te consulteeren omtrend
den voet en wijze, waarop de uitbreiding eventueel. zoude
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kunnen worden tot stand gebracht, daarbij tevens zorgende,
dat de zaak door hun uit het ware oogpunt worde beschouwd, dat is: aIs eene wezentlijke venneerdering der
ressources van den staat, venneerdering, welke, voor aIle
desselfs delen even nuttig, nimmer een voorwerp van naijver tusschen de commercierende ingezetenenworden moet.
De Staatsraad, Commissaris-GeneraaI
voor de Finantien,
(w.g.)

APPELIUS.

II.
ADVlES VAN SIX VAN OTERLEEK, SECRETARIS VAN STAAT
VOOR DE FINANCltN

1) I).
'S-HAGE,

16 May IBI5.

Pro memorie.

I. Het heeft Z. M. behaagd de consideratien en het advies
van den ondergeteekenden, Secretaris van Staat voor de financien, te verlangen, omtrent eene P.M. betrekkelijk het extenderen der Nederlandsche Bank tot Belgien, aan H. D. door den
heere Staatsraad Appelius aangeboden 8).
De ondergeteekende zal de eer hebben bij dezen aan dien last
te voldoen.
2. Na gepraemitteerd te hebben, dat hij over 't aIgemeen
genomen volkomen zijn zegel kan hechten aan de principes,
door den heere Appelius tot basis zijner consideratien gesteld,
zal hij de vrijheid nemen, de leiddraad dier P.M. volgende, eenige
pointen van naderbij te behandelen, omtrent welke de heer
Appelius; minder bekend dan de ondergeteekende met den tegen1)
I)

•)

Algemeen Rijksarcbief. Aanwinsten 1913.
Voor Zijne Majesteit aileen .
Vgl. bet voor,a~ stuk.
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woordigen en geheimen stand van zaken bij de Nederlandsche
Bank, ook minder positief konde spreken.
3. Ad I. Omtrent het regt tot uitbreiding van de Bank zoude
de o~dergeteekende vermenen, dat de daartoe relative artikelen
van het octroy 1) niet van applicatie worden, voordat de 5.000.000
guldens, welke het primitive fonds moeten uitmaken, daargesteld zullen zijn. Nu is dit primitive fonds slechts gevorderd tot
op I 2.448.0002), de 1000 actii!n van het gemeene land daaronder
begrepen, en er zoude dus nu eerst nog voor meer dan 2 1/. milHoenen deelgenomen moeten worden en weI door particulieren;
immers zoude de ondergeteekende twijffelen of weI het deel,
hetwelk het gouvernement met zijne fondsen in de uitbreiding
der Bank nemen zoude (waarvan de heer Appelius sub IV gewaagt), al ware hetzelve bij machte hiertoe in de tegenwoordige
omstandigheden fondsen af te zonderen, genomen zoude kunnen
worden, voordat het primitief fonds van 5.000.000 geheel zoude
gecompleteerd zijn I).
4. Dat het niet genoegzaam zijn zoude voor de Belgische
kooplieden om nut te trekken van de Nederlandsche Bank, dat
zij actiehouders in dezelve wierden of dat art. 43 van het octroy
van applicatie werde gemaakt op Antwerpen, maar dat men
verder zoude moeten gaan, is de ondergeteekende volkomen eens
met den heere Appelius en stelt zich met Z.H.Ed.G. voor dit
weldadig oogmerk zoude kunnen worde bereikt door het vaststelien der principes, welke hij enonceert.
5. Ad II. Bij deze §, waarin de heere Appelius de voordeelen schetst, welke de extensie der Nederlandsche Bank tot
Belgien aan de commercie aldaar belooft en het vooruitzicht
op eene ruime deelneming, dat het gevoel dezer voordeelen
in kalme tijden oplevert, heeft de ondergeteekende niets te
voegen.
6. Ad III. Omtrent de onmiddelijke nuttigheid van de Nederlandsche Bank voor den Staat en de vermeerdering dier nuttigheid, welke voort zoude spruiten uit de grootere massa van
bankbiljetten, die vanzelven in circulatie zoude komen, voor
de uitbreiding van het fonds en van de werkzaamheden der
1) Artt. 12-15 •
•) Vgl. de bijlage, bl. 16.
•) Ret octrooi bevat hierover geen bepaling.
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Bank, moet de ondergeteekende zich refereren aan den inhoud der missive van heeren President en Directeuren, de dato
24 Aprill.l., welke hij de eer heeft gehad onder het oog van Z.M.
te brengen 1).
7. Zoolang de huiverigheid dier heeren van het ontluikend
crediet der Bank in de ge boorte te zien smoren door iets anders
voor het gouvernement te doen als volgens art. 20, 4° van 't
octrooy deSselfs geen crediet gevend cassier te zijn, blijft voortduren, kan de ondergeteekendende zich niet vleyen eenig direct
hulpmiddel in de Nederlandsche Bank te vinden tegen den drang
der tegenwoordige omstandigheden, a1 werd dezelve tot Belgien
geextendeerd .
. 8 . . Ad IV. Bij hetgeen de heer Appelius in deze § zegt omtrent de weinige kans tot groote deelneming door de Belgische
kooplieden in het ·tegenwoordig tijdstip en over het gevaar van
eene ontijdige opeisching der te emitterene meerdere bankbiljetten, heeft de ondergeteekende alweder niets te voegen.
9. Ad V. Op de door den heere Appelius genomene conc1usie
neemt de ondergeteekende de vrijheid de zijne te baseren en
onder eerhiedige correctie te zeggen, dat in zijn oog de extensie
der Nederlandsche Bank tot de zuidelijke departementen voor
de commercie van nut zal zijn, doch, immers in den beginne, ~et
regtstreeks voor het gouvernement; dat niet alleen de tegenwoordige politique omstandigheden den ondergeteekende hiertoe zeer ongunstig voorkomen, maar ook de tegenwoordige stand
van 'zaken bij de Nederlandsche Bank, welke, blijkens nevensgaande secrete staat ') reeds t 2.578.735 aan bankbiljetten in
omloop heeft, die desnoods uit de bij de Bank gedeponeerde
landsfondsen zouden moeten worden ingewisseld voor 't oogenblik, totdat de disconto's en beleeningen konden afloopen, terwijl tegelijkertijd de toestand van's lands kas op den duur niet
zal blijven veroorloven het gevaar te loopen van een gedeelte
van's lands fondsen niet geheel disponibel te hebben; en eindelijk dat dus het nemen dezer anderszins hellzame maatregel
zoude dienen geadjourneerd te worden tot kalmere tijden, tenzij
de aanvrage van de zijde der Belgische commercie uit eigen be')
I)

Ontbreekt.
Vgl. de bijlage, bl. 16.
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weging zoo groot en haar aanbod van deeln~ming in de Nederlandsche Bank zoo aanzienlijk waren, dat hi~ruit eene gegronde
hoop op succes werde geboren, in welk geval men zoude kunnen
beginnen met President en Directeuren der Nederlandsche Bank
te consuleren in dier voege, als door den'heere Appelius is voorgesteld.
(w.g.) SIX VAN OTERLEEK.
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BALANS DER NEDERLANDSCHE B

BIJLAGE
ad bl. 13, Doot 2.

GENERALE STAAT DER BANK.

Gedisconteerde wisselbrieven •...•••
Beleeningen op eftecten ........... ..
Idem op waaren en
koopmansch.•••.•
Onkostreekening ••.
Aangenomen
t 137.306.18

t

2.°5°.65 8 . 3· 2

Kapitaal .........
Fonds van reserve
Intrestreekening ...
Over gedisponeerd.

. t 2.44 8.000 . 28.168.13
29.523. I
- 2.586.862.18

181.200.1.796 . 10. 5

Kassier.
DepOt.
In kassa in· specie •.. t 8.660.13 0 . t 769·050. 9·14
aft. Disponibel saldo van
't gemeene land .•..
- 8.192 .2 42 . 3
aft. Lopende dispositi~n
van. 't gemeene land
Betaalbaar op zicht . - I.II7·963· II . 7
Vervallen in ..•...•
in .......
- - - in . . . . . • .
- I.II7.9 6 3· II . 7
aft. Disponibele saldo's van diverse •.•.• - II6.477.17.II
aft. Lopende dispositi~n van diverse...... 1.827.17aft. Hoofdcommissie ter aanmoediging van
gewapende dienst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.390.- 12
aft. Reekening van uitdeeling • . . • . . . . • . . 83.15°.18Te kort ... • . . ....
aft. Eftecten om te ontvangen, een gedeelte uitma~ende der
disponi'bele saldo's ........... . '.. ,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I

9.4 29. 180. 9

- 9.5 13. 0 52 . 7
83. 871.18

t
-

75·744·-

1-----

Te kort ............. • •.••
bij. Bankbilletten in omloop

f

8. 127. 18
- 2.57 8 .735 ......"

1- - - - , , Over gedisponeerd ..••...••.••••

Amsterdam, den gen Mey 1815.

I

2.586.862.18
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9 MEl 1815.
GENERALE STAAT DER BANKBILLETTEN.

-

-

mkbilletten in
ssa ...........
em(ingewisselde)
em in omloop
em (gecre~rde).

Gecreeerde bankbilletten ........
Uitgegeevene dito .

f 2.67 6. 1 9°.-

- 69·180.- 2.57 8 .735.- ,.
f 5.324. 105.,-

&~
v

t"..

,-~.

~

.'

.~'

-

83. 10 5.-

f 5.3 24. 105.-

-

DepOt.
Kassier.
nkb.illetten in kassa I f 2.326.480. - I t 335.785.'m In omloop ..•.......•................•..•......•. ' .'

",..

f 5.24 1 •000. -

f 2.662.265.-

t

2.578.735.-

f 5.241.000.-

der gecreeerde bankbilletten

.

t),b..

.. ' ~p ~~
. :\\.~~.~,
~:. ~'*~
~ ~,«;

Accorde~rt

met de .leas- en grootboeken der N ederlandsche Bank.

v.g.) P. A. GODEFROY,

. kassier.
NED . ECON .·H1ST. ARCHIEF. JAARBOEK I.

(w.g.)

J. E. FOCKINCK,
boekhoudu.

II.
BESCHEIDEN BETREFFENDE DE UITBESTEDING VAN LIJNWAADLEVERANTIEN DOOR DE NEDERLANDSCHE HANDELMAATSCHAPPIJ IN DE JAREN

r844-r847.

Behalve door de gegevens, die zij over de katoenindustrie tusschen de
jaren 1840 tot 1847 bevatten, zijn onderstaande stukken nog om de volgende redenen van belang. In de eerste plaats blijkt eruit een verandering
in de verkooppolitiek der Nederlandsche Handelmaatschappij tegenover
de Nederlandsche katoenen-stoffen-producenten en ten tweede, onmiddellijk daarmede in verband staande, een terugtrekken van de beschermende hand, die de Handelmaatschappij tot dien tijd over de inlandsche
katoenindustrie uitstrekte.
De Nederlandsche Handelmaatschappij heeft tot het jaar 1844 het
systeem gevolgd Of voor eigen rekening katoenen stoffen naar Java te zenden, vooraf ter vervaardiging bij haar bekende en bij haar geintroduceerde producenten besteld, Of deze in consignatie ten verkoop aan te nemen. In hoever de maatschappij dit laatste stelsel uit eigen beweging of
onder drang van het Departement van Kolonitln omstreeks dezen tljd
minder heeft toegepast, blijkt niet; in een brief van 8 Juli 1844 1) verk1aart zij slechts de lijnwaadzendingen voortaan zoo goed als geheel voor
eigen rekening en niet in consignatie te willen bewerkstelligen. Maar tegelijkertijd wordt door haar een nieuwe politiek gevolgd: geen vaste bestellingen tegen de tot nu toe betaalde hooge prijzen, maar inschrijving, ten
einde den laagsten inschrijvers een leverantie te gunnen. Als reden, waarom
de Nederlandsche Handelmaatschappij haar tot dusver gevolgd systeem
in deze richting heeft gewijzigd, wordt door de Directie de concurrentie
genoemd, die dreigt haar in het eigen land de baas te worden. En het
blijkt uit de woorden der Directie tevens, dat deze het nieuw ingevoerde
stelsel niet als een tijdelijk, maar integendeel als het in de toekomst nor1) Verbaal van II Jull 1844, no. 312 Geheim: "terwijl wij hieraan toevoegen. dat het
ons voomemen is ook ter bereiking van Uwer Exc.'s bedoelingen in deze van nu aan
de Iijnwaadzendingen zoo goed a1s geheel voor onze eigene rekening en alzoo niet in
consignatie voor rekening van derden te bewerkstelligen".
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male en reeds nu hoogst noodzakelijke middel beschouwt ter bevordering
der Nederlandsche nijverheid. Welk gewicht de Directie aan haar nieuwe
politiek hechtte, mag uit het onverzettelijk handhaven van haar standpunt tegenover het Departement van Koionien, dat drukking der prijzen
vreesde, worden geconcludeerd 1).
Deze verandering heeft ook voor de Nederlandsche Handelmaatschappij
zelve niet gewenschte gevolgen gehad. Toen eenmaal harerzijds de onderlinge concurrentie was toegelaten, werden de fabrikanten geprikkeld zelf
nieuwe wegen te zoeken voor den afzet van hun stofIen, waardoor zij op
Java de mededingers der Maatschappij werden.
Men heeft de Nederlandsche Handeimaatschappij steeds verweten, dat
zij hierdoor, dat zij meende de Nederlandsche industrie in sterke mate te
moeten beschcrmen en steunen, de energie der ondernemers zou hebben
gedood. Ongetwijfeid heeft de Handeimaatschappij bescherming verleend, zeUs, zoo men wiI, "in ruime mate", om met Tydeman te spreken I).
Maar uit het bovenstaande blijkt weI, dat haar naam slechter is geweest
dan haar daad en dat zij door haar nieuwe politiek van het jaar 1844 heeft
getoond oog voor nieuwe verschijnselen te hebben en haar steun te durven
verminderen, toen dit noodig werd.
Het laatste hieronder gepubliceerde stuk, van 14 Maart 18471), geeft
een bevestiging van het bovenstaande. Het inschrijvingssysteem wordt
dan nog gevolgd en er wordt van de onmogelijkheid gesproken tot het
vorige steisel van vaste orders terug te keeren zonder de vroegere bescherming der regeering. Er wordt dan tevens melding gemaakt van een nieuwen
maatregel, het uitkeeren van premies aan de fabrikanten. Maar het blijkt
dat deze maatregel slechts was genomen in verband met den bijzonderen
toestand, waarin de fabrikanten op dat oogenblik verkeerden.
Het inschrijvingssysteem had uiteraard de prijzen gedrukt, zoodat de
fabrikanten meer of minder groote verliezen hadden geleden, waardoor zij
met stopzetting hunner inrichtingen dreigden. Vandaar dat door de Handelmaatschappij het genoemde middel werd toegepast om de industrie op
gang te houden - nog v66r de regeering er op had aangedrongen iets te
doen - ten einde, zooals het in de stukken heet, de weyers in Overijsel
1) Joan Muller, in zijn brochure "De Nederiandsche Handel-maatschappij getoetst aan
het belang der natie", 1848, was de eerste die deze verandering als een nieuw systeem
heeft herkend. (bl. 33.) Smissaert, BijdIagen tot de geschiedenis der ontwikkeling van de
Twentsche katoennijverheid, bl. 54, meent, dat de Handelmaatschappij "nu en dan"
inschrijvingen opende.
") De Nederiandsche Handeimaatschappij, bl. 377.
I) VgL no; III.
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voor gebrek te behoeden. De Directie kon in haar brief van 13 Maart, die
een antwoord op dien van den Minister van Kolonien van den voorgaanden dag bevatte, melden, dat zij reeds buitengewone maatregelen had
genomen. De bedoeling van deze was een staking van werkzaamheden te
voorkomen door onmiddellijk de gelegenheid tot werk te openen, zonder
dat daardoor de voorraad lijnwaden voor de Handelmaatschappij zelf
zou worden vergroot; vandaar dat de katoenen stoffen eigendom derfabrikanten zouden blijven 'en de Maatschappij slechts de premie gaf.

N.W.P.

I.
DE DIRECTEUR VAN HET KABINET DES KONINGS AAN DEN
STAATSRAAD CANNEMAN, KONINKLIJK COMMISSARIS BIJ
DE NEDERLANDSCHE HANDELMAATSCHAPPIJ 1) I) I).
'S-GRAVENHAGE, den 12 October I844.
1. Ret schrijven van Uw H.E.G. van den 26 Juny l.l., waarbij aan den Koning verslag werd gedaan van het verhandelde in
de gewone vergadering van den Raad ') der N ederlandsche Handelmaatschappij in de ~aand Juny 1.1., behelst ook de mededeeling,
dat de Raad bij zijn besluit van 22 dier maand het bepalen van
eene 80m voor den lijnwaadhandel van 1845 heeft aangehouden,
totdat de toen aanhangige schikkingen 6) met het Departement
van Kolonien zouden zijn afgeloopen.
2. In de veronderstelling, dat de schikkingen, waarvan aldus
het voortzetten van den lijnwaadhandel in 1845 is afhankelijk
gemaakt, die zijn, welke betrekking hebben tot het terugvloeien
der in Indie opeengehoopte kapitalen 8), zoo wordt hier al dade-

•
1) A1gemeen Rijksarchief te 's Gravenhage. Aanwinsten 1904, bl. 76, no. 52; fol.
101.
') Geheim, La. F 41.
') Blijkens missive van den Directeur van het Kab. des Konings van 12 Oct. 1844,
Geh., La. F 41, is het ontwerp van dit schrijven door den Minister van Kolonien opge.

steld.
•) Directie met Commissarissen.
6) Onderhandelingen over het nitstrekken van het voordeel der pari'remises over het
lijnwaad·contract van 27/29 April 1835, over rentevergoeding van de bij de factorij der
N. H . M. ter storting in de Indische kas beschikbare gelden (Verbaal van 2 Mei 1844,
no. 210 Geheim) en in het algemeen over de stortingen door de factorij op de lijnwaad·
contracten. (Verbaal van IS Dec. 1843, no. 534 Geheim.)
.) Reeds bij missive van 29 April 1844 (Verbaal van 2 Mei 1844. no. 210 Geheim.)
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lijk aangemerkt, dat de overeenkomst, die schikkingen bevattende,
reeds op den 27 July j.l. door den Koning is goedgekeurd geworden, zoodat reeds spoedig daama eene nieuwe bijeenkomst
van den Raad der Maatschappij had kunnen zijn gehouden geworden, om een einde te maken aan de voor de fabrikanten zoo
pijnlijke onzekerheid, of zij in 1845 al of niet eenige bestellingen
van de Maatschappij zullen ontvangen.
3. Intusschen is het den Koning niet gebleken, dat eene
bijeenkomst, die uit den aard der zaak zooveel spoed vorderde,
reeds is gehouden geworden. Immers noch de mededeelingen
van Uw H.E.G., noch de weekverslagen van den President der
Maatschappij maken daarvan eenig gewag.
4. Uit diezelfde weekverslagen is het den Koning voorgekomen, dat de uitzendingen van lijnwaden, reeds zoo gering
in 18431), in het loopende jaar nog beneden dat cijfer blijven.
Dit doet Z.M. leed, omdat zich redelijker wijze laat veronderstellen, dat de vreemde aanvoeren op Java in dezelfde mate
zullen toenemen, waarin de onze verminderen.
5. Het aanvoeren van eene aanzienlijke, den vreemden aanvoer ver overtreffende hoeveelheid Nederlandsche stoffen in
lndie, is eene zaak van hoog gewigt.
In de eerste plaats wordt daardoor gelenigd de in het moederland zoo zeer toenemende behoefte aan middelen van bestaan
voor de arbeidende klassen.
Ten tweede wordt daardoor den vreemden aanvoer en hunne
behoefte aan remises beperkt.
Ten derde wordt dacudoor al verder beperkt de aandrang van
vreemdelingen om zich in de overzeesche bezittingen te vestigen,
eene vestiging, schadelijk uit meer dan een oogpunt.
Ten vierde wordt op die wijze voor de Nederlandsche scheepwijst de Directie der N . H. M. op de wensche1ijkheid een, spoedige schikking te treften:
.. De tijd is daar, waarop onze beslissing gevorderd wordt omtrent eene vernieuwde bestelling van wollen en katoenen stoffen over 1844, doch om de onzekerheid, waarin wij
ons op dezen oogenblik aangaande de boven behandelde punten (fie MOt 5) bevinden,
moeten wij .... grootelijks schromen daartoe over te gaan". En bij missive van 8 Juli 1844,
no. 614 Geheim, verklaart de Directie nogmaals dat in de vergadering van den Raad ..de
zaak der lijnwaaduitzendingen in 1845" afhankelijk is gemaakt van de schikking met het
Dep. van Kol. Deze is bij overeenkomst van 31 Juli/2 Aug. 1844 tot stand gekomen, nadat de Koning op 27 Juli den minister tot het sluiten hiervan had gemachtigd.
I) De uitzendingen der N. H. M., hetzij voor eigen rekening, hetzij in consignatie, hadden in 1843 een waarde van f 3.019.904.75.
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vaart en de Nederlandsche markt bewaard de hoeveelheid producten, bestemd om de waarde der uitzendingen vanlijnwaden
naar het moederland te doen terugvloeyen. Wordt Indie ten
deze geheel of grootendeels cijnsbaar aan de vreemde nijverheid,
dan zullen ook -de retouren· weI ras een vreemden weg inslaan
en zal een gedeelte van het productief vermogen van Java uitsluitend strekken tot bevordering van vreemde belangen.
Ten laatste is het wenschelijk, dat de Javaan zich hoofdzakelijk
blijve kleeden met Nederlandsche stoffen. Het verdringen dier
dier stoffen door vreemde fabrikaten zou onmisbaar aanleidng
geven tot nadeelige gevolgtrekkingen voor onze industrieele bebekwaamheid en zelfstandigheid.
6. Op al deze gronden acht de Koning het in stand houden van
den nijverheidstak, waarvan thans de rede is, in bepaald verband
tot de Oost-Indische bezittingen eene zaak van bijzonder gewigt.
7. Wartneer de Koning let op de 5ge, 62e en 63e der artikelen van overeenkomst 1) en op de aanzienlijke voordeelen,
welke de Maatschappij uit de consignatien der 0ost-Indische
producten trekt, wanneer Z. M. daarbij het oog slaat op den
slotzin van het bekende kapitalisatie-contract 2), waarbij ' de
Maatschappij zich nader uitdrukkelijk heeft verplicht om in
verband tot die voordeelen de belangen van handel, scheepvaart
en nijverheid te bevorderen, dan staat het bij Z.M. vast, dat de
Maatschappij zich den Indischen lijnwaadhandel met ernst
moest aantrekken en dat zij daartoe ook de middelen bezit.
8. Aan die verpligting heeft de Maatschappij tot dusver
met ijver voldaan, hoezeer die ijver welligt niet altoos genoegzaam geleid werd door beginselen, geschikt om op den duur te
worden nageleefd. Maar al was de vroeger verleende bescherming
ook niet vrij te spreken van overdrevenheid, het tegenovergestelde uiterste zou evenzeer afkeur verdienen, vooral wanneer
die verandering van stelsel het twijfelachtig deed worden, of de
1) Artt. 59, 6z' en 63 der Artikelen van Overeenkomst van x83x.

I) Van z3/z5 JuJi I840, art. 6: u • • • • in een woord, dat de N. H. M. voortdurend ten
band van vereeniging zaJ verstrekken tusschen het moederland en deszeJfs Oost-Indische
kolonien en het midden- of vereenigingspunt uitmaken zal, in hetwelk de voortbrengselen dier kolonien, voor zoover zij des gouvemements eigendom zijn, tezamen vloeyen en
vanwaar de gouvemementsuitzendingen derwaarts uitgaan, daarbij zooveel mogeJijk in
acht nemende en overeenbrengende de belangen van het gouvemement en de Maatschappij en die van handel, scheepvaart en nijverheid in eenen aigemeenen zin."
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tussehenkomst der Maatschappij nog weI als beschermend zou te
beschouwen zijn.
9. De Koning heeft namelijk met leedwezen opgemerkt,
dat de Maatschappij sedert eenigen tijd is overgegaan tot het
stelsel van uitbestedingen, een stelsel vroeger door haar zoo
hoogelijk afgekeurd, gelijk onder anderen is gebleken uit haren
brief aan den Minister van Marine en Kolonien van 13 Augustus
1841, no. 761 Geheim 1), waarbij werd bestreden een opgekomen
denkbeeld om het afhalen der Oost-Indische producten uit te
besteden I). Wat destijds door de Maatschappij met zooveel ernst
tegen het uitbesteden der bevrachtingen is aangevoerd, is in
ruimer mate op het uitbesteden der lijnwaden toepasselijk. In
meer dan een opzigt is het wenschelijk, dat de fabriekanten
worden genoopt om tot lage prijzen te leveren; maar wanneer
het waar is, dat de Maatschappij in haar eigen boezem de gegevens bezit om die prijzen op eenen billijken en evenredigen voet
te regelen, dan schijnt het doelloos om daartoe eenen weg in te
slaan, die tot allerlei verkeerdheden Ieiden kan en waardoor de
eerlijke fabrikant aan den invloed van minder nauwgezette
mededingers wordt onderworpen.
10. De regering heeft voor de redeneeringen dE1f Maatschappij
tegen het uitbesteden der vrachten gezwicht en heeft vrachtvermirideringen door onderhandelingen trachten te bereiken.
Ret is onverklaarbaar, dat de Maatschappij dien weg thans omtrent de lijnwaden verlaten heeft. Op een vrije markt, waar
vele koopers aanwezig zijn, is de mededinging nuttig, omdat zij
wederkeerig is, maar waar facto niemand koopen kan dan een
bevoorregte maatschappij, daar mist de mededinging haar
behoedmiddel, hetwelk verkeerde gevolgen kan afwenden en
haar beletten kan, om in haren loop vernietigend of althans
onderdrukkend te worden.
II. Bij de regering zijn vele klagten ingekomen over het mis1) Vgl. o. a. het slot: "Wij eindigen met den wensch van iets te zullen hebben mogen
bijdragen tot de vestiging van Uwer Exc.'s overtuiging, dat elke afwijking van den tegenwoordigen voet onzer bevrachtingen hare in menig opzigt bedenkeIijke zijde heeft en
dat het ontnemen van aile, ook de matigste voordeelen aan de reederijen, wat besparing
aan vrachten daaruit ook zouden mogen voortvloeyen, toch In de gevolgen moet uitIoopen op schade voor het gouvemement, welks schatkist eerst en meest belang heeft bij den
bloei en de welvaart van dezen hoogst belangrijken tak van onze volksaangelegenheden".
I) VgI. hierachter bl. 53.

~~ LIJNWAADLEVERANTlitN

.' .

bruik, hetwelk de Maatschappij van hare positie en van de schromelijke verlegenheid der fabrikanten maakt tot het drukken der
prijzen, en voorts over de geringheid der bestellingen, waardoor
belangrijke inrigtingen met geheelen stilstand worden bedreigd 1).
12. De Koning is (dit wordt hier herhaald) ver van te beweren, dat de Maatschappij zich in het eenzijdige belang der
nijverheid in roekelooze ondernemingen zou moeten begeven,
maar H.D. vermeent, dat de Maatschappij de beschermende verpligtingen, die uit hare positie voortvloeyen, niet zoover mag
uit het oog verliezen als thans schijnt plaats te grijpen. Die verpligtingen moeten beschouwd worden als de uitdrukkelijke voorwaarden, niet slechts van het speciale voordeel van pari-remises t),
maar ook van het meer algemeen voordeel der consignatien.
13. Deregeering heeft het voornemen niet om bij ommekomst
der loopertde kontracten aan de Maatschappij te ontnemen de
gewigtige en winstgevende zaak der Oost-Indische consignatien.
Zij heeft evenmin het voornemen om aan de kapitalen, die in het
belang der nijverheid naar Indie worden overgemaakt, eene voordeelige terugvloeying te weigeren, maar zij moet verwachten,
dat als wederkeerige verpligting daartegenover zal staan eene
welgeordende en vrijgevige bescherming van die nijverheidstakken, welker verdringing door den vreemdeling zeer bedenkelijke gevolgen zou na zich slepen. De regering kan niet in onzekerheid blijven wat ten deze de zienswijze der Maatschappij is.
Hare tegenwoordige handelingen moeten voldoende waarborgen
opleveren voor eene toekomst, die met rasse schreden nadert.
14. Onder de klagten, die's Konings bijzondere aandacht
hebben getrokken, behoort het adres van den heer Previnaire te
Haarlem, hetwelk hierbij gaat 8). Het doet Z.M. leed dien fabrikant tot het uiterste, in zijn adres omschreven, gebragt te zien en
H.D. betuigt niet te begrijpen, hoe de Handelmaatschappij zich
zelfs heeft kunnen onttrekken aan een zoo voordeelig aanbod,
als daarin voorkomt, om namelijk zijne reeds gefabriceerde
manufacturen te nemen in consignatie met voorschot of weI
dezelve van hem te koopen met eenen waarborg tegen eventu1) Vgl. den brief van Th. Previnaire van 4 Oct. 1844. hierachter op bl. 50 ala bijlage
gedrukt.
I) Vgl. de aanteekening hierover .bij het volgende stuk, bl. 30. noot 2.
IJ Vgl. de bijlage, bl. So.
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ele verliezen. De Koning verlangt hieromtrent en in het algemeen omtrent de aangelegenheden des lijnwaadshandels te
worden ingelicht.
IS. Daartoe zal Uw H .E.G., namens den Koning, de inlichting van de Directie vragen, tot eene juiste beoordeeling gevorderd, en wanneer het waar mogt zijn, dat de bijeenkomst
van den Raad der Maatschappij, bestemd ter nadere overweging
van die aangelegenheid, nog niet mogt zijn gehouden, hoezeer
de overeenkomst, waarvan dat nader overleg afhing, reeds
sedert meer dan twee maanden is tot stand gekomen 1), dan verlangt Z. M., dat onverwijld de commissarissen worden opgeroepen,
opdat in de eerste plaats de onzekerheid ophoude, waarin de
fabrikanten verkeren, en in de tweede plaats aan de regering
blijke van de gezindheid der Maatschappij om in eenen redelijken zin de verpligtingen jegens de nij verheid te vervullen,
die de voorwaarden zijn van hetgeen aan de Maatschappij is
ingewilligd.
.
16. In de te houden bijeenkomst gelieve Uw H.E.G. op het
duidelijkst te doen blijken van des Konings beschouwingen omtrent die verpligtingen en omtrent den invloed, welken het nalaten derzelve onmisbaar zou moeten hebben op de toekomstige betrekkingen tusschen het gouvemement en de Maatschappij.
Door de mededeeling van het bovenstaande heb ik de eer mij
van Z. M. bevelen te kwijten.
De Directeur van het Kabinet des Konings,
(w.g.)

A. G. A. VAN RAPPARD.
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II.
DE PRESIDENT DER NEDERLANDSCHE HANDELMAATSCHAPPI]
AAN DEN STAATSRAAD CANNEMAN, KONINKLIJK COMMISSARIS BIJ DE NEDERLANDSCHE HANDELMAATSCHAPPIJ 1) 2).
AMSTERDAM, 26 October 1844.
Mijne geheime missive van 18 dezer3 ) strekte ten geleide van
het kabinet-rescript, daarbij venneld '), en ter voldoening aan de
aanvraag, vervat in de laatste zinsnede van U H.Ed.G. missive
van 15 dezer Geheim 6), welker belangrijke en gewigtige inhoud
sedert het onderwerp eener gezette en emstige overweging bij de
Directie heeft uitgemaakt, waarvan ik thans de eer heb, ter verdere en finale beantwoording der evengemelde missive, het
resultaat aan U H.E.G. mede te deelen.
2. Het kon niet anders, of het schrijven van den heer Directeur Van het Kabinet des Konings dd. 12 dezer L.a F 41 Geheim '),
zooals hetzelve daar ligt, moest op de Directie eenen pijnenlijken indruk maken, doch het verblijdt haar tevens de gelegenheid zich geopend te zien, tot verdediging der Nederlandsche
Handelmaatschappij tegen de miskenning, in dat schrijven
maar al te zeer doorstralende, en tot het voordragen en plaatsen
der zaken, daarbij venneld en bedoeld, in dezelver wezenlijke
gedaante en waarachtig licht.
3. Daartoe zal ik den leiddraad volgen, door U H.E.G. aan de
hand gegeven en U H.Ed.G. de noodige inlichtingen verschaffen:
1°. aangaande de aangelegenheden des lijnwaadshandels in
het algemeen en tevens omtrent het cijfer der uitzendingen
in 1844 en het voomemen voor 1845;
2°. omtrent het stelsel van uitbesteding voor de verschillende
leveringen door de fabrykanten bij de Directie aangenomen,
en
3°. nopens de klagten, vervat in het adres Van den fabrikant
I.

1) Algemeen Rijksarehief te '5 Gravenhage. Aanwinsten 1904, bl. 76, no. 52; fol. 103.

") Gebeim.
I) Aanwezig in verbaal van 30 Nov. 1844, no. 536 Gebeim.
4) Het voorgaande stuk.
. ) Het sebrijven van Canneman aan de Directie der N. H. M. - Canneman beeft
er deb in zijn schrijven toe beperkt naar de door hem ingesloten missive van den
Directeur van bet Kabinet des Konings te verwijzen, met verzoek om antwoord daarop.
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Th. Previnaire te Haarlem, wegens de weigering der Directie om de voordeelige aanbiedingen van dien heer aan te
nemen.
4. Alvorens echter tot de behandeling dier drie punten over
te gaan, veroorloof ik mij, ter bevordering van duidelijkheid en
volledigheid, de volgende opmerkingen, waartoe het meergenoemde kabinets-rescript gereede aanleiding geeft.
5. De Minister van Kolonien heeft verlangd, dat noch in gesprekken noch in schrifturen voortaan rede zou zijn van gouvernements-remises voor van hier uitgezondene wollen of katoenen
fabrykaten en de Directie heeft zich verbonden tot het bereiken
van's ministers oogmerk in deze mede te werken 1). Nu spreekt
het weI vanzelf, dat een schrijven van's konings wege, door
's konings commissaris aan mij .gerigt en dat punt betreffende, geene inbreuk op die bepaling met zich brengt, doch ik
heb echter gemeend ten overvloede en met een oog op de verdere behandeling dezer zaak aan dat verlangen en deze verbintenis, gelijk mede aan de den Raad opgelegde en eerlang nog op
te leggen geheimhouding, te mogen herinneren.
6. Het is zoo dat, op 's konings speciale magtiging dd. 27
Juli 1844 L.a RIO tusschen Z. Ex. den Minister voomoemd en
de Maatschappij onder dagteekening van 31 JulY/3 Aug. 1844
eene overeenkomst is aangegaan, de voorziening in de geldelijke
behoeften der administratie in Indie en tevens de terugvloeying
van de fondsen der Maatschappij tot en met 1847 regelende I),
doch deze overeenkomst alleen stelde nog niet in staat, gelijk bij
het kabinets-rescript wordt ondersteld, tot de buitengewone
bijeenroeping van den Raad, waartoe bovendien vereischt werd
eene soortgelijke schikking, althans voorloopige en ver genoeg
gevorderde onderhandeling met genoemde Zijne Excellentie omtrent de storting in Indie en de inhouding hier te lande van de
gelden, aan te wenden in de uitzendingen van wollen en katoenen
stoffen in 1845. Immers deze gelden waren in de zooeven ver1) Hiermede staat de formeele opheffing der lijnwaad·contracten bij overeenkomst van
27 Juli/~ Aug. 1844 in verband. De reden was dat het Dep. v. Koi. kritiek wilde vennij·
den. Materieel bleven de lijnwaad-oontracten nog in stand; dit in tegenstelling met te
Lintum, De Nederlandscbe Handelmaatschappij, bi. 22 . - In bet volgende Jaarboek zal
er gelegenbeid zijn op de geschiedenis der lijnwaad-oontracten uitvoeriger terug te komen.
") Verbaal van 3 Aug. 1844. no. 13. De N. H . M. verbond zich hierbij in de jaren 1844
tim. 1847 te storten resp. 5.7, 5.6, 5.6 en 5.6 millioen gld.
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melde overeenkomst niet begrepen en konden dit ook niet zijn,
daar .de Raad zich aIle autorisatie tot uitzending in 1845 had
voorbehouden tot na de kennisname van de schikkingen met
den minister 1), welke schikkingen intusschen tevens verbintenissen tot uitzending moesten zijn, terwijl van den anderen kant
door de Directie omtrent de uitzendingen in 1845 geen behoorlijk
voorstel aan den Raad kon worden gedaan aIleen op grond dier
overeenkomst van 31 JulY/3 Aug. 1.1., vermits daarbij, zooals
gezegd, niets wordt bepaald met opzigt tot de storting en inhouding der gelden, uit de inzendingen in 1845 voortvloeiende.
Er moest derhal ve naar eenen naderen grond voor het aan den
Raad omtrent 1845 te doene voorstel worden omgezien. Deze is
gezocht en ten laatste gevonden in de bovenbedoelde nadere onderhandelingen met meergenoemden minister, welker gang en
tegenwoordige stand eerst nu tot de U H.Ed.G. bekend geworden
bijeenroeping van den Raad heeft in staat gesteld en, vereenigd
met de meer genoemde overeenkomst, grond tot een bepaald
voorstel aan den Raad opgeleverd. Ik voeg aan het gezegde ter
toelichting van die aldus onwillekeurig vertraagde bijeenroeroeping aIleen nog toe, niet te kunnen inzien, hoe dezelve eene zoo
pijn1ijke onzekerheid zou hebben kunnen te weeg brengen bij de
fabrikanten in het algemeen, daar deze toch geen jaar vooruit
op bestellingen van de Maatschappij plegen gewezen te worden
en in den tegenwoordigen verbeterden stand van den lijnwaadhandel veeleer eene grond van gerustheid hadden behooren te
erkennen, dien zij vroeger niet bezaten; gelijk dan ook in het
katoenfabriekwezen thans eenige levendigheid wordt opgemerkt, welke gunstig tegen het jongst verledene overstaat en
van zulke ongegronde of althans onjuist voorgedragene klachten
had behooren terug te houden, gezwegen nog van de uitvoering,
welke van die overeenkomst sedert de maand Augustus aan het
besluit van den Raad voor 1844 moet worden gegeven, waardoor
. en de noodzakelijkheid tot onverwijlde bijeenroeping van den
Raad en de voorgewende verlegenheid der fabrikanten verminderden, welke laatste te meer onbegrijpelijk moet voorkomen, daar
de verdere .uitvoering sedert Augustus van het besluit, om in
1844 tot op een bedrag van 4.000.000 guldens uit te zenden,
1)

VgI. bl.

20,

noot

:so

..
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vanzelve reeds bestellingen tot in 1845 moest ten gevolge hebben,
immers indien men zich behoedzaam wachten wilde voor aIle
overdrijving, die steeds opzetting van weefloonen, bedenkelijke
uitbreiding en later eene schadelijke reactie in haar naaste gevolg heeft.
7. De Directie erkent gereedelijk en met volle overtuiging
het gewigt der gronden, in het kabinet-sehrijven aangevoerd, als
zoovele drangredenen tot het in stand houden van den hier bedoelden tak van nijverheid en zij verheugt zich deze gelegenheid
te kunnim benuttigen om aan te toonen, dat zij, overeenkomstig
die overtuiging en gedaehtig aan de pligten, haar door de aangetogene artikelen van de statuten der Maatsehappij opgelegd,
gehandeld heeft zonder hare verhouding tot het fabriekwezen
uit het oog te verliezen en zonder tot eenig uiterste tegenover
vroegere handelingen vervallen te zijn. Mijn tegenwoordig
schrijven heeft de strekking om dit, zoo ik hoop, overtuigend te
doen zien, doeh het komt aan de Direetie, die met een innig gevoel van dankbaarheid de voortdurende welwillende gezindheid
der Hooge Regeering tot bescherming dezer eeht nationale instelling hier ziet uitgesproken, onder verbetering, voor, dat het
beroep op den slotzin van het kapitalisatie-eontraet 1) en de
stelling, dat de verpligtingen der Maatsehappij tot bescherming
der nijverheid de uitdrukkelijke voorwaarden zijn niet sleehts
van het speciale voordeel van pari-remises, maar ook van het
meer algemeen voordeel der eonsignatien, met eenige onderscheiding en bepaling behoort te worden opgevat en bij het liellt der
gesehiedenis beoordeeld. Erkent toeh de Maatsehappij de ondervonden beseherming des gouvemements en loept zij die verder,
ook ten algemeenen nutte, met aandrang en vertrouwen in, zij
vermeent tevens te mogen in herinnering brengen, dat die kapitalisatie zelve van 39.000.000 guldens getuigt van haar immer
betoonde medewerking ter bereiking van de oogmerken des algemeenen bestuurs; dat het aangehaalde 6e artikel van het kapitalisatie-eontraet dan ook meer de voorreehten dan weI de verplichtingen der Maatsehappij moest aanwijzen en dat zij, na het
sluiten der overeenkomsten wegens de consignatie der gouvemements-produeten en den overvoer van goederen en passagiers,
1)

Van 23/25 Jull 1840.
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met welken laatsten zij zich zonder eenig genot van voordeel
belast ziet, tot verbintenissen omtrent de uitzending van wollen
en katoenen stoffen is moeten overgaan, weinig beantwoordende
aan de verwachting, welke zij tijdens die kapitalisatie harer
voorschotten vermeende daaromtrent te mogen koesteren. En
wat het speciale voordeel van pari-remises betreft: het is verre
van de Directie om de bescherming te willen miskennen, daarin
voor de Maatschappij gelegen, maar het zal toch ook voor
U H.Ed.G., bekend met den inhoud en de strekking der lijnwaadcontracten 1), geen betoog behoeven, dat de Maatschappij uit
die contracten eenige aanspraak op dit voordeel kon ontleenen,
gelijk dit dan ook door den Minister van Kolonien ten volle is
erkend; terwijl de bepaling der tijdstippen, in die lijnwaad-contracten niet aangetroffen, waarop door storting in · Indie en
inhouding alhier die pari-remises zullen worq.en genoten, geenszins zonder nieuwe en aanzienlijke opofferingen dezerzijds verkregen is kunnen worden; zooals uit de nu aan den Raad te doene
mededeeling blijken zal. Bovendien behoort de aard dezer
pari-remises regt te worden gekend, om het daarin leggend voordeel met juistheid en billijkheid te kunnen beoordeelen Z).
1) Van 27/29 April 1835, 29 AUg.fI4 Oct. 1837, 23/24 Oct. 1838, 25/28 Nov. 1840 en
5/6 Jan. 1843") Het recht van pari-remise was inderdaad een voordeel voor de Maatschappij. Zij
had de bevoegdheid de opbrengst van den verkoop der lijnwaden in de Indische kas te
storten en kreeg daama voor een gelijk bedrag remise door de consignatie van goederen
- met uitzondering van tin - die zij hier te lande te gelde maakte.
Tweeerlei werd hierdoor bereikt: Ie behoefde de Maatschappij de verkregen kapitalen
niet naar Nederland terug te voeren, wat een besparing van onkosten van verschillenden
aard beteekende, en verwierf zij bovendien in de haar geconsigneerde goederen retour-.
vrachten voor haar schepen; 2e kreeg de Indische kas de zoo noodige gelden te harer
beschikking.
. In de correspondentie tusschen den Min. van Kol. en de Maatschappij is door den eerste echter ontkend, dat dit laatste een voordeel voor de Indische schatkist zou zijn,
groot genoeg om daarvoor aan de Maatschappij een equivalent te moeten aanbieden,
daar de schatkist zich zeer goed op andere manier van kasgeld zou kunnen voorzien;
dat integendeel de verplichting voor de lndische kas elk bedrag ter storting aan te nemen,
voor het lndische gouvernement bezwarend was, daar hieraan steeds de verplichting tot
het geven van pari-remise was verbonden.
De stortingen der Maatschappij in de Indische kas kwamen bijna uitsluitend voort uit
de opbrengst van den verkoop van lijnwaden; andere artikelen werden door haar bijna
niet naar lndit! aan~evoerd. Het was echter uiterst moeiIijk voor de Indische kas te onderzoeken of inderdaad aile gestorte gelden hieruit voortvloeiden, daar contrOle hierop geheelontbrak. Daarbij kwam, dat de stortingen niet geschiedden uit de opbrengst van bet
laatst gesloten lijnwaadcontract, maar ook uit die van vroegere. Zoo kwam het voor, daf
op een dag werd gestort op grond van het Iijnwaad-contract van 1835 en van dat van
1840. Daar de realisatie der bestelde artikelen zich over jaren verdeelde, was dit
mogeJijk. Bij missive van 22 Nov. 1843 (verbaaJ van IS Dec. 1843, no. 534 Geheim) wijst
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8. Niet binnen eenige maanden, maar na verloop van ettelijke jaren vloeien de fondsen der Maatscbappij, na derzelver
uitschot, in hare kas bier te lande terug. Bij de hiervoren reeds
meermalen vermelde, nu aan den Raad mede te deelen en inmiddels voor U H.Ed.G. kopielijk hiernevens gevoegde overeenkomst I} wordt bepaald, dat in 1844-1847 1221/2 millioen
in Indie zal worden gestort, om op den voet van art.3 te worden
ingehouden, doch het is U H.Ed.G. bekend sedert hoelang een
zeer aanzienlijk gedeelte dier gelden, in weerwil der bepalingen
van de lijnwaad-contracten, in Indie renteloos is geweest en dit
voor een goed deel thans nog is, daar het genot van rente eerst
met pO. Januari 11. en slechts over 1 5.700.000 is aangevangen,
terwijl de stand der bovenbedoelde onderhandelingen met den
Minister van Kolonien aIleen grond geeft voor de verwachting,
dat minstens 14 millioen in 1848 in's lands kas te Batavia zullen
worden aangenomen, om over dat beloop en over het eventueel
meerder gestorte vanaf het tijdstip der storting rente te genieten
en de inhouding dier 4 millioenen hier in 1848 en van het meerdere casu quo in 1848 en 1849 zal plaats hebben:}. Het valt derhalve in het ~Og, dat de gunst der pari-remise voor de Maatschappij gepaard gaat met een aanmerkelijk verlies aan rente, waardoor deze remise in plaats van a pari te zijn, eigenlijk op eenen
cours van hoogstens 85% neerkomt. Ik zou hier nog kunnen bijvoegen aan hoe groote en veelsoortige bezwaren de uitzendingen
der Maatschappij in het algemeen belang, zoo hier te lande als
ook door wanbetalingen in Indie, verbonden zijn j doch behalve
dat dit voor de zaakkunde vanJU H.Ed.G. niet behoeft en de
vermelding hieronder nog zal moeten volgen, zoo is ook het doel
van deze mijne opmerking geenzins om de waardschatting der
met het gouvernement in deze getrofiene of beraamde schikkingen te verminderen, maar aIleen om te doen zien, dat de verpligtingen der Maatschappij jegens de nijverheid niet zonder
de Maatschappij erop, dat zij, terwiji zij in een tijdvak van 12 maanden r 9.871.596,74 in
de Indische Kas moest storten, tot het realiseeren van een. waarde van 19.477.544,52 aari
Jijnwaden op de oontracten van 1838 en 1840 een tijdvak van 3 jaar noodig had gehad.
Na het bovenstaande is het te begrijpen, dat het gouvemement bezwaar heeft gemaakt tegen de onbeperkte stortingen der Handeimaatschappij op de lijnwaad-oontracten en een overeenkomst heeft gesioten, waarbij deze stortingen voor een bepaaiden
tijd werden gefixeerd.
') Van 31 Juli/3 Aug. 1844.
I) Vgl. in verband hiennede bi. 30, noot 2.
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groote bepaling kunnen worden afgeleid aIleen uit de voordeelen
der consignatie van gouvernements-producten noch uit die der
verleende pari-remise.
9. De Maatschappij- en hiermede besluit ik mijne voorafgaande opmerkingen - blijft die verpligtingen erkennen. Al
het hoven reeds door mij aangestipte getuigt vannare zucht
om ook in deze aan de bereiding van de oogmerken der Hooge
Regeering ten algemeenen nutte bevordelijk te zijn. In onze
jongste Raadsvergadering, het behoeft U H.Ed.G. niet herinnerd te worden, is dat beginsel bepaaldelijk door de Directie
voorgestaan, en ofschoon hetgezigt op de enorme, aanhoudende '
en toenemende verliezen en op de houding in Indie van de zijde
des bestuurs met opzicht tot de terugvloeiing der fondsen aangenomen, de meerderheid van den Raad huiverig maakte om
zonder vqorafgaande voldoende schikking omtrent dit laatste
punt verder voort te gaan, zoo leverde nogtans die zelfde Raadsvergadering mij grond voor de verwachting, dat de voor te dragen
schikkingen bevredigend genoeg zullen worden bevonden tot
het verleenen der vereischte magtiging om op doelmatige wijze
aan dit belangrijk gedeelte onzer nationale aangelegenheden
bevordelijk te kunnen blijven, gelijk de Maatschappij dit was
tot hier toe. Dit en dit aIleen is haar wensch en verlangen. Nimmer
hield bij haar het besef op, dat dit uit hare inrigting, uit hare
artikelen van overeenkomst en ook uit hare betrekkingen tot
het gouvernement, waar deze niet eenzijdig worden beschouwd,
voortvloeit. Zij beoogde noch beoogt met hare beweging in den
lijnwaadhandel eenige winst voor zich zelven. De doelmatige
ondersteuning van dien tak van volkswelvaart was en is haar
eenig doe!. Slechts de tot dat oogmerk volstrekt onmisbare bescherming en medewerking van het gouvernement verlangt zij
en een billijk gehoor, waar de eenzijdigheid of baatzucht of onkunde der fabrikanten met onbillijke klachten tegen haar optreden. Mag, tegenover hare onbaatzuchtigheid, zulk eene welwillende en beschermende gezindheid bij de Hooge Regeering
worden aangetroffen, dan kan zij er ook gerust op zijn, dat hare
nu aldus verklaarde zienswijze, in verband met hare billijk en
onpartijdig beoordeelde handelwijze, niet nalaten zal den gewenschten invloed uit te oeffenen ook op de toekomstige betrekkingen tus§chen het gouvernement en haar.
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ro. Alsnu den door U H.Ed.G. aangegeven en bovenvermelden leiddraad opvattende, ga ik over tot de vedangde inlichtingen aangaande de aangelegenheden des liinwaadshandels in
het algemeen, het cij/er der uitzendingen in 1844 en het vocwnemen
vocw 1845.
II. De opmerkingen, welke ik reeds de eer had voor te dragen,
en hetgeen in het volgende tweede punt zal voorkomen, betreffen die aangelegenheden in het algemeen en ik kan mij alzoo
te dien aanzien hier bekorten; doch eene zinsnede in het koninklijk-rescript i), van eene mindere uitzending in 1844 dan in
1843 gewagende I), geeft mij aanleiding om hier ter plaatse nog
eenigszins rneer gebijzonderd dan in de mijne van 18 dezer ) ge'
schiedde, de uitzendingen in die beide jaren aan te wijzen.
Met inbegrip der consignatien onder beding eener remise a pari
en met voorschot, bedroegen de uitzendingen over 1843 tezamen
8.818 kisten, ter waarde van t 3.019.904,75, te weten:
voor eigen rekening der Maatschappij
en in consignatie

. . .. .. .. ..

4.322 kisten of 11.649.491.4.496 kisten of 11.370.431,75

tezamen . . ................. 8.818 kisten of I 3.019.904,75
terwijl de uitzendingen in het loopende jaar 1844 reeds hebben
bedragen: voor eigen rekening der Maatschappij
5.476 kisten
of
/1.6II .175·2.484 " waarde
in consignatie .. " .. ..
/ 799.5 83.7.960 kisten, waarde

nog voorgenomen uitzendingen in 1844

3·000

"

waarde ca.

12.410.758.-

t 1.100.000.-

maakt .. . . . . . . . . . . . . 10.960 kisten, waarde pm. ;3.510.758.waaronder niet begrepen is het in 1844 aan verschillende fabrikanten bestelde en ook reeds betaalde, doch waarvan de uitzending eerst in den aanvang van 1845 kan plaats hebben.
12. Het voornemen voor 1845 werd reeds door mij aange' ) Vgl. het voorgaande stuk, no. I .
"} Vgl. hierv66r bl. 21 § 4.
') Vgl. bl. 26, noot 3.
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duid in den wensch en verwachting, dat op den tegenwoordigen
voet zal kunnen worden voortgegaan en dat het door den Raad te
nemen besluit daartoe de gelegenheid openen zal, te welken
einde door de Directie aan denzelve zal worden voorgedragen de
magtiging tot uitzending voor eene waarde in Indie van minstens
4.000.000 guldens en voor nog eene waarde in Indie van hoogstens
2.000.000 meer, wanneer de omstandigheden in het algemeen
belang, bij het uitzicht op eenen door de Maatschappij schadeloozen afloop, naar het oordeel der Directie daartoe aanleiding
geven.
13. Meerdere uitvoerigheid moet ik mij veroorloven bij de behandeling van het tweede punt, het stelsel van uitbesteding, voor
de verschillende leveringen door ·de fabrikanten bij de Directie aangenomen, in verband met hetgeen daaromtrent in het kabinets-

rescript voorkomt.
Ik moet hier nogmaals de verklaring afieggen, dat de Directie
volkomen de verplichting der Maatschappij jegens de fabriekmatige nijverheid beseft en dat zij nu, evenmin als te voren,
eenig voordeel voor de Maatschappij met den lijnwaadhandel beoogt. Zelfs op het terugwinnen der vroegere zoo aanzienlijke verliezen, direct en indirect in dezen handel geleden, wordt niet gedoeld. Het is derhalve miskenning van de oogmerken der Directie,
wanneer hare tegenwoordige handelwijze aan andere drijfveeren,
welke ook, worden toegeschreven dan aan de zucht om langs
den in haar oog meest doelmatigen weg de belangen der nijverheid bij het licht der vroegere ervaring te bevorderen. In zulk
eenen zin en met een zoodanig doel sloeg zij dezen nieuwen weg
in, wendde zij het middel van uitbesteding bij wijze van proefneming en door slechts gedeeltelijke toepassing van dat middel
op de aanschaffing van sommige fabrikaten aan. Naar gelang
der verschillende belangen en standpunten werd dit middel, deze
proefneming, ongunstig, maar ook door onderscheidene regtstreeks belanghebbenden en zaakkundigen alleszins gunstig beoordeeld. De Raad heeft deze wijze van aanschaffing voorgeschreven en de Directie, ofschoon de tijd ter regte en grondige
beoordeeling uit den aard der zaak nog niet daar is, zou echter
uit aanmerking van hetgeen zij thans reeds als uitwerksel van
dien maatregel aanschouwt, wenschen dat de proef genomen werd,
indien daarmede nog moest worden aangevangen, gelijk zij dan
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ook verlangen moet dat die moge kunnen worden voortgezet en
uitge breid.
14. De vergelijking der aanschaffing van katoenen lijnwaden
met de inhuring van scheepsruimte gaat bij een nadere beschouwing niet door. De overeenkomst is slechts schijnbaar en het verschil, naar mijn inzien, zeer wezenlijk. In het algemeene belang
acht de Directie, behoudens beter oordeel, maar op door ondervinding versterkte gronden van overtuiging de uitbesteding der
lijnwaden voordeelig en die der scheepsvrachten daarentegen
schadelijk. Deze beide gewichtige takk;en van volksnijverheid en
welvaart verschillen te zeer in hetgeen elk derzelven eigendommelijks heeft dan dat dezelfde maatregel, met hetzelfde gevolg
immers, vooralsnog op beiden zou kunnen worden toegepast.
De inhuring der schepen bij uit besteding vermindert den in
omstreeks 300 bodems 1) aanwezigen natiortalen rijkdom onmiddelijk veelligt tot op de helft. Dit gevaar bestaat bij de
fabriekmatige nijverheid niet. De vrachten voor de groote schepen zijn in evenredige verhouding ook het meeste verminderd,
zoodat deze althans niet voordeeliger dan de kleinere varen.
Daarentegen vorderen de groote fabriekinrichtingen nog altijd
de meeste offers en begunstigingen om in werking te kunnen
blijven. Scheepvaart en nijverheid behoeven en erlangen beide
bescherming, maar de wijze waarop die wordt verleend, zal,
door beleid, oordeel en zaakkunde bestuurd, altijd naar de
verschillende gesteldheid dier _volksaangelegenheden verschUlend moeten worden gewijzigd om de gewenschte vruchten op te
leveren.
IS. Het is zoo: lagere prijzen van wollen en katoenen stoffen
en nog niet onaanzienlijk verminderde scheepsvrachten zouden
de naaste gevolgen van een algemeen en onbepaald ingevoerd
stelsel van uitbesteding zijn, en de eersten zouden de vroegere
verliezen der Maatschappij eenigermate kunnen vergoeden en de
laatsten eene baat aan 's Rijks schatkist opleveren. Maar het is
gene winst of vergoeding van verlies, het is geen bejag van ja
dadelijk, maar misschien kortstondig en zeker ten koste van een
1) Op de )jjst, 18 Juni 1841 door de Ned. Handelmaatschappij opgemaakt, waren 321
schepen gebracht, die hetzij in de vaart op de 0 .- 1. kolonien, hetzij daarvoor in aanbouw
waren. Vgl. de )jjst, aanwezig op het Aig. R.-A., Aanw. 1904, bl. 76, no. 52, fol. 67,
Tydeman, De Ned. Handelmaatschappij, bl. 355 en hierachter, bl. 53.
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nationaal belang, verkregen voordeel voor de schatkist, waarop
eerst en meest behoort te worden gelet bij de behartiging van
deze algemeene aangelegenheden.
- 16. De Directie althans ging noch gaat van zulk beginsel
uit, maar vroeg en vraagt zichaf, wat het welbegrepen algemeen
belang in deze gebiedt, en vermeent tot antwoord gevonden te
hebben, dat een goed deel der voortbrengselen van fabriekmatige nij verheid voor de toepassing der uit besteding aanvankelijk
vatbaar is, maar de scheepvaart in hare tegenwoordige gesteldheid hier te lande niet. Overdrijving heeft in de beide takken tot
dezelfde bedroevende uitwerkselen henen geleid, doch deze laatsten zijn niet op dezelfde wijze weg te nemen. De scheepsbouw
werd beschermd en aangemoedigd en in weerwil der herhaalde
en drirtgende waarschuwing ontvolkte een betreurenswaardige
onbedachtzaamheid in den aanbouw de timmerwerven, welker
vemieuwde levendigheid weI niet van een uitbesteding der
vrachten schijnt te kunnen worden verwacht. In de katoenfabrieken, weverijen, drukkerijen en verwerijen aanschouwde men
gelijke oorzaken en gevolgen. De Directie, in haar stelsel van bescherming, bepaalde zelf den prijs der fabrikaten en daarin
eene winst voor den fabrikant . Aldra was het uitwerksel - overproductie - aanwezig. De kosten der. fabriek (frais generaux), in
den prijs van het fabrikaat betaald, stelden in staat tot ver·
vaardiging boven de behoefte en tot aflevering tegen verminderde prijzen. Vandaar overvoer van de markt in Indi~, de
bekende crisis in den lijnwaadhandeI 1 ), de ongehoorde laagte
der prijzen, de verkoopen a tout prix, het verderfelijk credietstelselen ten slotte de ontzettendste verliezen. Die stroom, eenmaal
buiten zijne oevers getreden en nu een stortvloed geworden, was
niet op eenmaal te stuiten. De Maatschappij en de fabrykanten,
gezamenlijk mede gesleept, leden gemeenschappelijk, doch de
eerste als de gtootste aanvoerder natuurlijk het meeste. Geen
middel tot herstel van dit schromelijk en verwoestend -kwaad
d~n verminderde uitzendingen, als waardoor alleen het verbroken evenwigt tusschen consumtie · en productie (bij de lijnwaden, maar niet bij de schepen) kon worden hersteld. Dit
middel werd aangewend en de gesteldheid van den lijnwaadhandel
1) In de jaren 1841 tot 1843.
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op dit oogenblik getuigt van deszelfs doelmatigheid. De tijd was
zelfs daar om met vernieuwde kracht dien handel door te zetten,
maar niet om uit dezelfde oorzaken nogmaals dezelfde jammerlijke gevolgen te zien ontstaan.
17. In die overtuiging begreep nu de Directie zich zooveel
doenlijk te moeten onthouden van eene prijsbepaling en deze
aan de fabrykanten zelven overlatende, eene aanvankelijke en
gedeeltelijke proeve met de uitbesteding te moeten nemen. En
dit te meer, naarmate het minder te verwachten is, dat de ondervinding, hoe duur ook verkregen, den fabrykanten blijvend behoedzaamheid zou hebben geleerd en voorgoed van nieuwe
overdrijving afgeschrikt. De vroegere verschijnselen bespeurt
men nu reeds wederom in overdreven berigten, baatzuchtige
berekeningen en tot ondoordachte afschepingen uitlokkende
voorstellingen. Die proefneming beantwoordt aanvankelijk, en
voor zooverre zij nu reeds kan worden beoordeeld, aan het doe!.
Aanstoot en ergernis bij individuele belanghebbenden waren, als
onvermijdelijk, tegemoet gezien; maar het zijn geene individuele
fabrykanten, het is de tak van nijverheid, waaromtrent de bescherming moet verkeeren; het is het algemeen belang hetwelk,
met inachtneming zooveel mogelijk van het bijzondere, geraadpleegd en behartigd moet worden, terwijl het verledene en tegenwoordige zich vereenigt om de stelling te wederspreken, dat facto
niemand lijnwaden zou kunnen koopen·dan onze bevoorregteMaatschappij, daar de markt op Java vroeger niet door haar, maar door
particulieren werd overvoerd en thans reeds wederom aanzienlijke
hoeveelheden voor rekening van particulieren ter verzending
naar Indie worden in gereedheid gebracht. Door eene vrije mededinging kan de vernieuwing der crisis, zoo kort nog maar geweken, worden voorgekomen en de handel in wollen en katoenen
stoffen, bij vermindering van den kostenden prijs, worden uitgebreid; terwijl omgekeerd bij het voortgaan op den vroegeren weg
van dezelfde oorzaken hetzelfde gevolg te wachten zoude zijn.
Dit algemeene belang voor de verschillende takken van fabriekmatige nijverheid had de Maatschappij met dezen haren maatregel op het oog; ook het bijzonder belang des gouvernements
wordt er door bevorderd, daar ·toch de Maatschappij niet
doelt op winst en derhalve de bescherming der Hooge Regeering in kostbaarheid kan afnemen in dezelfde mate als de uit-
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komsten van den lijnwaadhandel minder schadelijk zuIlen zijn.
18. Het gezegde zal, naar ik vertrouw, reeds genoegzaam zijn
om den bewusten en betwisten maatregel uit een gunstiger
oogpunt te doen bezien en tevens de overtuiging te doen ontstaan, dat die maatregel niet geacht kan worden van toepassing
te zijn op de inhuring der schepen, omdat met denzelve eene proef
voor de aanschaffing van fabrikaten genomen is, doch ik moet mij
veroorloven U H.Ed.G. die proefneming nog nader in hare toepassing en werking te doen kennen en daartoe eertigszins gebijzonderd gewagen.
19. Eerstelijk van de weverijen, bepaaldelijk van calicots.
De vaste bestellingen der Maatschappij bedroegen in 1842:
217.000 stukken, in 1843: 132.400 stukken, in 1844 tot en met
23 dezer 330.000 stukken, terwijl bovendien in 1844 door vrije
mededinging zijn verkregen 70.000 stukken; tezamen 400.000
stukken. En de Directie stelt zieh voor nog in den loop van dit jaar
100.000 stukken door middel van vrije mededinging aan te
schaffen, waarvan echter de levering voor het meerendeel eerst
in den aanvang van 1845 zal geschieden. Zij denkt de vaste bestellingen in 1845 met ruim 100.000 stukken te verminderen en
het · nieuwe stelsel op even zooveel meer stukken toe te passen,
daarbij zooveel doenlijk lettend op de belangen der arbeidende
klassen in de fabryken en in den landbouw tevens. Nemen de
partieuliereuitzendingen toe, dan moeten de bestellingen tot
vaste prijzen daarom aIleen nog meer afnemen, indien men niet
tot het daarstellen van een nieuwe crisis wil . medewerken. Intusschen doet het bovenstaande zien, hoeverre het ervan af is
dat het stelsel van uitbesteding met onberadene overhaasting
zou zijn ingevoerd en een vervallen in een uiterste zou moeten
heeten. En wat men ook moge hebben geklaagd: daadzaken zijn
het, dat alle weyers allerwege werkzaam zijn, dat zelfs de weefloonen · reeds wederom zijn verhoogd geworden, dat de snelspoel in Overijssel zieh, voor het eerst in jaren tijds, bij lamplicht beweegt en dat de Directie het voornemen heeft en aanvankelijk uitvoert om nog in dit jaar al de ongewilde soorten en
breedten van witte katoenen, waarvan de levering jaren achtereen niettegenstaande de dringendste aanzoeken is moeten geweigerd worden, ten gerijve der calicotsfabrykanten tot billijke
prijzen voor hare eigene rekening over te nemen . .
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20. Ten tweeden van de weefgoederen 1).
Deze lijnwaadsoort behoort tot de meest verliesgevende. Zij
is echter van zeer groot belang voor de fabryken in Noord-Brabant en Overijssel en verspreidt meer algeme~ne welvaart dan
de vervaardiging van calicots door hoogere weefloonen en meerdere handenarbeid, terwijl ook de verwing der garens binnenslands plaats heeft. Vit dien hoofde was de Maatschappij steeds
op de meest mogelijke uitbreiding van dit fabrykaat bedacht,
doch de enorme verliezen dwongen tot de volgende verminderingen.
In 1839 werden uitgezonden 1.200 kisten, waarde 11.300.000
In 1840 werden uitgezonden 770 kisten, waarde " 747.000
In 1841 werden uitgezonden 380 kisten, waarde " 342.000
In 1842 welden uitgezonden 332 kisten, waarde " 268.000
In 1843 werden uitgezonden 175 kisten, waarde " lI2.000
In 1844 werden uitgezonden
80 kist en, waarde" 52.000
21. Deze uitzendingen waren onmogelijk vol te houden en nu
ook tot op schier niets teruggebracht; dan alvorens dezen voor
zoovele huisgezinnen gewigtigen tak als geheel wanhopig los te
laten, besloot de Directie eene laatste poging ten behoeve van
denzelve aan te wenden door veranderde qualiteiten voor te
schrijven en die bij vrije mededinging aan te schaffen; 84 kisten
op die wijze besteld, zijn reeds in aanmaak. Een nieuwe inschrijving op 40 kisten wordt eerstdaags geopend. Hiermede denkt
men voort te gaan en zoodoende de uitzendingen, tot 1844 behoorende, die van 1843 aanmerkelijk te doen overtreffen. Verlies
blijft hier te duchten, doch de nijverheid in haar geheel als eene
nationale aangelegenheid beschouwende, behoort niet dan na
het uiterste beproefd te hebben tot het finaal opgeven van een
gedeelte te worden besloten. Het is de wensch en ook het voornemen der Directie om eeniger mate bevordelijk te zijn aan de
vermindering van den aanzienlijken voorraad ongewilde, in
kleuren gewevene katoenen, bij de fabrykanten sedert lang aanwezig; doch de ondervinding zal met dat al moeten doen zien
of en tot hoeverre deze pogingen en opofieringenten nutte van
deze fabrykatie kunnen worden voortgezet. Inmiddels betuigen
in dit yak door en door ervarene fabrykanten de invoering van
1) Stukken, geweven uit vooraf in Nederland geverfde garens. (Sarongs enz.)
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het stelsel van uitbesteding reeds voor lang gewenscht te hebben.
Anderen de den hun genoegen en hunne erkentelijkheid deswege
in sterke bewoordingen spreken, hierin den eenigsten en zekersten weg aanschouwende om beterkoope en solide weefgoederen
te bekomen, terwijl wederom anderen schrijven: "den genomen
loffelijken maatregel toe te juichen, dewijl door denzelve ieder
fabrykant gelijk en in de gelegenheid wordt gesteld om zich te
kunnen doen kennen en alzoo geene bijzondere aanmerking
wordt genomen op zoodanigen, welke soms mogten hebben
kunnen goedvinden door eene overdrevene opgave van het aantal
hunner weyers de aandacht tot zich te trekken."
22. Ten derde van de gedrukte katoenen.
Ook dit artikel heeft alleraanzienlijkste opofferingen gekost
en zal weI tot de verliesgevende blijven behooren. De uitzendingen van hetzelve bedroegen:
in 1842 voor rekening der Maatschappij 818 kisten ad ca./479.ooo
in 1843 voor rekening der Maatschappij 299 kisten ad ca ..! 168.000
in 1843 in consignatie 18 kisten .............. ad ca./ 11.000
in 1844 voor rekening der Maatschappij 89 kisten ad ca. f 46.000
Belangrijke bestellingen van gedrukte katoenen zullen nog
voor dit jaar worden gedaan en de gezamenlijke geldswaarde
voor 1844 zal aan die voor 1843 nagenoeg gelijk staan. WeI tracht
de Maatschappij deze zwaar verlies gevende goederen tot de
minst mogelijke prijzen in te koopen, doch het stelsel van uitbesteding zal hierop vooralsnog niet worden toegepast. Die bestellingen zijn en worden nog vertraagd door de onmatige vordering
van den heer Th. Wilson, fabrykant te Haarlem, voor het bleek-,
appret- en verbreedloon. Niet alleen staat het daarvoor betaalde
loon in geene de minste verhouding tot die loonen in Engeland,
maar ook niet tot die, door andere hier te lande gevestigde
fabryken berekend wordende. En deze laatsten wi1 de Directie
tot maatstaf van vergelijking bezlgen. De firma Ainsworth te
Goor 1) namelijk, vraagt daarvoor 55 ct. per stuk 5/4 en voor de
overige breedten naar evenredigheid, terwijl de heer Wilson den
prijs van 70 ct. blijft vorderen, hem vroeger toegestaan uit aanmerking der kosten van oprigting zijner fabriek. Deze kosten
echter zijn hem reeds voor lang ruim en breed vergoed in de zoo1) Vgl. Smissaert, a.w., bl. 39.

BIJ DE NED. HANDELMAATSCHAPPIJ.

vele j aren achtereen door hem genotene hoogere bleekloonen.
Ook hier geldt de opmerking, dat de tak van nijverheid en niet
het belang van een bijzonder fabrykant voor den geest moet
staan bij eene doelmatige en onpartijdige bescherming.De fabrikant Wilson verlangt en eischt niets minder dan dat alle, althans 6/7 gedeelten der ter bleeking bestemde goederen tot die
onmatige bleekloonen door zijne handen gaan, terwijl de firma
Ainsworth zich tevrede zou stellen met een derde of vierde gedeelte tot een bleekloon, 27% beneden dat diens Raarlemschen
fabrykants. Het is niet twijfelachtig, wat de billijkheid in deze
gebiedt. Hare stem moet echter met voorzigtigheid worden gehoord en overwogen.
23. Ten vierde van de geverwde katoenen.
Ret effen rood en de garens, tot hiertoe schier uitsluitend
tot de voortbrengselen der fabriek van den heer Previnaire te
HaarlepI behoorende, wordt hieronder door mij behandeld 1). De
uitzendingen van blaauw geverwde katoenen, die gedurende een
paar jaren geheel hadden opgehouden, zijn thans hervat; '123
kisten ter waarde van f 52.000 worden naar Batavia afgescheept.
Omtrent verderen voortgang in deze moet echter vooraf en opnieuw de ondervinding worden geraadpleegd.
2.4. Ten vijfde van de wollen stoffen.
Het is U H.Ed.G. bekend, hoe aanzienlijk de uitzending der
wollen stoffen vroeger is geweest, maar ook welke zware verliezen
daarop zijn geleden en hoe deze tot verminderde uitzendingen
hebben moeten henen leiden. In r842 zond...de Maatschappij
nogaan:
lakens en polemieten voor een waarde van f roo.ooo
in r843 voor een waarde van " 63.000
in r844 voor slechts
,,8.500
Ook in deze werd een poging vereischt en gedaan om tot prijsvermindering, het eenige middel om met de vreemdelingen te
kunnen concureeren, te geraken. De Directie schafte zich door
vrije mededinging 19 balen lakens aan, ter waarde van f 15.800,
en de uitslag dezer proefneming beantwoordde zoozeer aan de
velwachting, dat zij al terstond tot een tweede uitbesteding zal
overgaan ter waarde van ca. f 40.000, grootendeels voor China te
1) VgJ. §§ 26-33.
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bestemmen, waarop nieuwe bestellingen, mede bij inschrijving.
in verschillende sorteringen voor Java zullen volgen.
25. Om den gevestigden goeden naam der Leidsche polemieten zelfs niet schijnbaar in gevaar te ·brengen, worden deze niet
bij inschrijving, maar op de gewone wijze, en weI dezer dagen,
voor een waarde van ca. f 60.000 besteld. De Directie deelt intusschen de vrees en het bezwaar dier fabrykanten voor die reputatie, ten gevolge der aanschaffing bij inschrijving, geenszins.
Zij denkt dan ook nog tot eene kleine proefneming te zullen overgaan en daaraan maatregelen van voorzorg te verbinden, die
tegen het gevreesde gevaar waarborgen.
26. De gerezene bezwaren omtrent het stelsel van uitbesteding zullen door UH.Ed.G. aan de beslissing van den Raad
worden onderworpett. Ik hoop door het bovenstaande te hebben
medegewerkt, ten einde dit met kennis van zaken kunne geschieden, en ga nu over:
in de derde ' plaats, tot de behandeling der klagten, in het
adres van den heer Th. Previnaire te Haarlem 1), vervat.
27. De volgende cijfers, daadzaken en inligtingen mogen
doen zien, wat er van die klagten is.
Van de voortbrengselen der fabrijk des heeren Previnaire
werden uitgezonden in 1842: 522 kisten ter waarde van ruim
f 516.000,
in 1843: 963 kisten ter waarde van ruim f 688.000
in 1844: 698 kisten ter waarde van circa" 417.000
en circa 483 kisten, ter waarde van .... ,,200.000,
zullen nog in dit jaar worden uitgezonden, makende tezamen
voor 1844: 1.181 kisten, ter waarde van f 617.000, zonder de
onkosten.
.
28. Aldra na het jongste besluit van den Raad aangaande
de uitzending van lijnwaden in 1844 \Tingen de onderhandelingen
met den heer Previnaire aan, waarbij dezerzijds werd gelet op den
voorraad, op 31 Dec. 1.1. te Batavia van deze fabrykaten aanwezig. bedragende 740 kisten Adrianopels roode katoenen en
garens, waarbij gevoegd de sedert aldaar aangevoerde en van
hier verzondene 1.523 kisten, dan maakt dit 2.263 kisten, eene
waarde van ruim f 1.700.000 voorstellende, welke hoeveelheid
1) Vgl. de bijlage. bl. 50.
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op 31 Dec. 1844 te Batavia aanwezig zijn zal. In het jaar 1843
werden de grootste hoeveelheden van dit fabrykaat opgeruimd,
en weI ten beloope van 1.058 kisten. Derhaive is de in Jodie aanwezige voorraad meer dan genoegzaam voor twee jaren. Neemt
men daarbij in aanmerking, dat deze goederen jaarlijks met rente
worden bezwaard en dat vooral de roode katoenen in lndie
deterioreren, dan beseft men, dat het belang der Maatschappij in
het afgetrokkene de uitzending zelfs van gene enkele kist zou
hebben toegelaten; te minder, wanneer men let op de aanvrage
der factorij betreffende dit artikel voor 1844, die, met de wezenlijke behoefte te raden gaande, slechts op 302 kisten roode katoenen en 525 kisten garens, tezamen 827 kisten wijst, terwijl,
zooals boven is aangetoond, werkelijk I.I8I kisten in 1844 zullen
worden uitgezonden. Niet met haar eigen belang, maar met het
gewigt, hetwelk aan de belangrijke fabriekinrigtingen van den
heer Previnaire in de schaal van het algemeen belang moet
worden toegekend, ging de Maatschappij te rade en aHeen hieruit
nam zij aanleiding tot eene niet onaanzienlijke bestelling. Zij
begreep echter, dat 'uitbreiding van debiet aHeen van vermindering in den kostenden prijs kon worden verwacht en dat tot
de buitensporig hooge prijzen van den heer Previnaire dit debiet
niet alleen binnen de grenzen onzer koionie beperkt blijven, maar
dan ook tot aanhoudende opofferingen henen leiden moest. De
aanschaffing door middel van uit besteding achtte zij voor deze
goederen vooralsnog minder doelmatig en zoo bleef tot het erlangen dier prijsvermindering aIleen de weg van onderhandeling
over. Gelijktijdig met de aanbiedingen van den heer Previnaire
werden ook die van andere fabrykanten ontvangen en het bleek
daarbij, dat de prijs van den heer Previnaire niet minder dan
42% hooger was dan dien van de heeren Prince & Co. te Beverwijk voor goederen van gelijke qualiteit, ingevolge de erkentenis
van den heer Previnaire zeive.
29. Natuurlijk werd laatstgenoemde hierbij bepaald en de
afloop der onderhandelingen is geweest ,eene bestelling bij den
heer Previnaire, die zich nu beklaagt en grootelijks ontevreden
is, ter waarde van I 300.000 tot prijzen, 16% hooger dan die der
heeren Prince & Co., wier bestelling slechts een waarde van
160.000 bedraagt en die zich niet beklagen, maar dankbaar deze
ondersteuning waarderen. Om den aanvoer in lndie zooveel
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mogelijk te verschuiven, bedong de Directie, dat een derde van
deze bestelling bij den heer Previnaire eerst in den aanvang van
I845 zal worden afgeleverd, doch het is klaar, dat deze aflevering
tot de bestelling van I844 behooren zal en .het is alzoo onjuist.
om het niet anders te benoemen, wanneer deze heer in zijn adres
f IOO.OOO doet voorkomen als door hem te leveren pour l'annee
prochaine.
30. Met een wezenlijk genoegen ziet de Direetie de ijverige
pogingen der heeren Prince & CO. in zooverre geslaagd, dat de
voortbrengselen hUilner fabrijk tot zoo aanmerkelijk verminderden prijs kunnen worden afgeleverd, want alleen langs dezen
weg kan het oogmerk der Maatschappij, de uitbreiding van het
debiet ook buiten onze overzeesche bezittingen, worden bereikt.
Eene expeditie, naar Singapore in I839/40 bewerkstelligd, geheel
uit goederen van den heer Previnaire tezamengesteld, leverde een
verlies op van 50%. Van de expeditie naar China in I843, insge~
lijks uit goederen van dien fabrikant bestaande, zijn nog geene
verkooprekeningen ontvangen, doch ook deze zal, naar de verkoopsprijzen te oordeelen, geen gunstiger resultaat opleveren.
Een zoodanige staat van zaken kan niet blijven voortduren. De
billijkheid gebiedt en het is de pligt der Directie om met de tot
zooveellagere prijzen verkrijgbare goederen der heeren Prince & Co.
nieuwe proeven te nemen en in het belang ook van dezen tak van
nijverheid, zij het dan ook niet in het individuele belang van den
heer Previnaire, tot het stelsel van vrije mededingingovertegaan.
ten einde niet onbillijk en onregtvaardig te worden jegens andere
fabrykanten. die gelijke qualiteiten tot lagere prijzen kunnen
aanbieden en wier industriele resultaten waarschijnlijk nog aanmerkelijk voordeeliger zouden hebben kunnen zijn, indien aan
hun steeds de vervaardiging van zoo aanzienlijke hoeveelheden
als aan den heer Previnaire had kunnen worden opgedragen.
Heeft deze fabrykant, gelijk hij beweert, nog voor f 500.000 aan
goederen in voorraad, dan sehijnt bij de aangetoonde reeds bestaande overproduetie eene tijdelijke sluiting zijner etablissementen meer raadzaam dan derzelver voortgezette volle activiteit. Kent zijne productie schier geene grenzen, de consumtie
kent ze weI. Hij zal zich moeten schikken naar de behoefte, vermits deze zieh weI niet schikken zal naar hem. Ik heb gewezen
op een verschil in prijzen eerst van 42% en laatstelijk van 16%.
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Vroeger bestond er geen punt van vergelijking. Wie zal bepalen
van hoedanigen aard destijds de voordeelen van dezen fabrykant zijn geweest? De Directie huldigt gereedelijk zijne industriele talenten en bekwaamheden, maar vindt juist daarin eenen
grond te meer voor de redelijkheiden billijkheid harer tegenwoordige houding jegens hem. De goederen, uit de fabriek te
Beverwijk geleverd, schijnen in China en te Singapore zonder
verlies te kunnen worden verkocht; altha~s bij de heeren
Prince & Co. werden niet onaanzienlijke bestellingen voor exportatie naar Hamburg gedaan.
3I. Het Turksch roode garen van Duitsche verwing wordt
te Singapore hooger genoteerd dan het Schotsche, en het Nederlandsche staat in qualiteit met het Duitsche van Elberfeld en
. Crefeld gelijk, waaruit toch voIgt, dat deze Nederlandsche fabrykaten met de Duitschen tegen de Engelschen moeten kunnen
concurreeren.
32. Het is zoo: de heer Previnaire heeft goederen in consignatie met voorschot of om die te verkoopen onder garantie tegen
verlies aangeboden, gelijk zijn a<4"es vermeldt; maar dit adres
vermeldt niet, aan welke bezwarende en onaannemelijke voorwaarden hij dit aanbod verbond, daar bij hem altijd het genot
eener volstrekte pari-remise 1) op den voorgrond werd gesteld
en alzoo eene vordering van meer dan de Maatschappij zelve ontvangt, op wier voorraad van deze fabrykaten in Indil! bij deze
aanbiedingen alsmede het oog moet worden gehouden, terwijl
dat dezes fabrykants op de ontlediging zijner magazijnen bleef
gevestigd. Er is in de onderhandelingen met den heer Previnaire
van geene gouvernementsremise rede geweest, maar weI gat
ik in een onderhoud met hem het denkbeeld aan eener schikking,
waardoor hij van de Maatschappij eene pari-remise zou genieten
na verloop van drie jaren, met het bezwaar van rente gedurende
dien tijd, in de grond alzoo eene remise als welke aan de Maatschappij wordt verleend, doch een aanbod op dien voet yond bij den
heer Previnaire geen ingang hoegenaamd. De ervaring heeft op
de meest overtuigende wijze geleerd, dat bij het aannemen van
goederen in consignatie van verschillende fabrykanten en bij
het gelijktijdig drijven van eigen handel, de onderscheidene be') VgL hierv66r bl. 30, noot
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langen soms wterst moeyelijk te vereenigen en na eisch te behartigen zijn. Aan finale inkoopen hier te lande tot bepaalde
prijzen en aan uitzendingen voor eigene rekening der Maatschappij
geeft de Directie verreweg de voorkeur en acht dit ook meer in
het duurzaam en weI begrepene belang der fabrykanten zeiven.
Desniettemin zou zij ten behoeve der etablissementen van den
her Previnaire er toe zijn overgegaan goederen van hem in consignatie aan te nemen, indien zijne voorwaarden slechts minder
onaannemelijk waren geweest. Erlangt de wensch der Directie,
hiervoren reeds uitgedrukt, om aan de vermindering van den
voorraad ongewilde, in kleuren gewevene katoenen, onder de
fabrykanten aanwezig, bevorderlijk te zijn, vervulling, waartoe
reeds eene opgave van prijzen is gevraagd, dan zal, in verband
met die prijzen, de he.er Previnaire daarin naar billijkheid deelen.
De vraag naar de prijzen is aan hem in de eerste plaats gerigt.
33. Onder de twee fabriekinrigtingen, van welke de heer
Previnaire in zijn adres gewaagt, is de Phoenix 1) - verdrietelijker
en kostbaarder gedachtenisse - waaraan zich voor de Maatschappij geene andere herinneringen verbinden dan die van grievende
onaangenaamheden en opofferingen van tonnen schats, daarom
vooral te betreuren, omdat uit dezelven geenerlei wezenlijk goeds
voor de nationale nijverheid is voortgevloeid. Of staat niet daar
die Phoenix, thans nog even onmagtig als bij zijne eerste verrijzing om door eigene kracht zich doelmatig te bewegen, nog
even afhankelijk als immer te voren van nimmer eindigende
offers, die aileen zijnen ondergang kunnen verhoeden en slechts
geschikt om die offers te verslinden, maar niet om eenige vrucht
voor de nijverheid af te werpen? De Maatschappij zag die fabriek
geene enkele schrede voorwaarts doen; zij zag zich aIleen genoodzaakt dezelve misschien driemalen te betalen. Voor de katoenspinnerij is de mededinging hier te lande met de vreemden
gewis het moeylijkste en een blik op de Phoenix zou die voor geheel en al onmogelijk moeten doen houden; doch ziet men op de
spinnerijen te Almelo en Enschede t), dan kan men zich toch
1) De fabriek de Phoenix waS eerst in handen van Poelman Fils 6- ter Vaecken,
daarna van E . L. Jacobson en Co. Previnaire werd hierin commanditair vennoot. Vgl.
hierover bl. 74 v.v.
") Vgl. hierover Srnissaert, Bijdragen tot de geschiedenis der ontwikkeling van de
Twentsche katoennijverheid.
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overtuigen, dat dergelijke fabryken, doelmatig ingerigt en bestuurd, bij de calicotsweverijen debiet kunnen vinden en daarin
eigene middelen om te blijven bestaan en ongunstige jaren, als
de laatst verledenen, te doorworstelen, zonder aan derden tot
eenen ondragelijken last te blijven verstrekken. En het is in
dezen oogenblik, dat men nieuwe offers voor de Phoenix vraagt,
nu allerwege de levendigste vraag voor katoenen lijnwaden bestaat, zoodat de buiten- en binnenlandsche spinnerijen bezwaarlijk aan de behoeften kunnen voldoen en de prijs der garens, in
verhouding tot de grondstof de katoen, dan ook hoog mag worden
genoemd. In zulk een oogenblik, waarin de wegens derzelver
debiet tevredene Overijsselsche spinnerijen hare voortbrengselen
tot winstgevende prijzen plaatsen, wordt opnieuw de roepstem
tot ondersteuning van de Phoenix ter meerdere tegemoetkoming
aan de etablissementen van den heer Previnaire gehoord. Is de
ongeschiktheid der plaats, alwaar de fabrijk de Phoenix werd gevestigd, of is de winzucht van derzelver bezitters de oorzaak van
dit bevreemdend en onbehagelijk verschijnsel? Het antwoord op
deze vragen wordt, evenmin als de door mij hierboven vermelde
daadzaken, aangetroffen in het adres des heeren Previnaire 1),
aan welks nu geleverde toelichting ik nog toevoege, dat de uitzigten voor de etablissementen van deze fabrykant van de zijde
der Maatschappij voor 1845 afhankelijk zijn behalve van het
eerstdaags door den Raad te nemen besluit, van de berigten,
welke de factorij te Batavia omtrent deze fabrykaten zal doen
toekomen. Deze durft echter verwachten, dat zij den heer Previnaire wederom de gelegenheid tot leveringen aan de Maatschappij zal kunnen openen, mits tot prijzen, met die van anderen in
verhouding staande. Dit schijnt, na al het gebeurde, weI niet te
veel van dezen fabrykant gevergd en voldoet hij aan dezen eisch
der billijkheid, dan zal niets van al het gebeurde de belangstel~
ling der Nederlandsche Handelmaatschappij in zijn fabrieken,
ten nutte der Nederlandsche nijverheid, hebben verzwakt.
34. Ik hoop hiermede aan het verlangen van U H.Ed.G.
eenigermate te hebben beantwoord en bevorderlijk te zijn geweest aan de taak, U H.Ed.G. van's konings wege opgelegd. Ik
vermeen te hebben aangetoonq., dat de Maatschappij niet op') Vgl. de bijlage, bl. So.
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hield zich de belangen van den lijnwaadhandel ernstig aan te
trekken en dat hare tusschenkomst in deze nog immer beschermend heeten mag.
35. Ik durf mij vleyen, dat het stelsel van uitbestedingen,
gekend gelijk hetzelve nu door mij werd ontvouwd, ophouden
zal eene stof tot leedwezen voor Z. M. te zijn en dat deze mijne
bijdrage zal mogen strekken ter regte beoordeeling en waardering van de bij de Hooge Regering ingekomen klagten.
H.Ed.G. H. Ik stond nog slechts gedurende korten tijd aan
het hoofd der vaderlandsche instelling, door's Konings vereerende keuze daar geroepen, maar te lang reeds voor mijn gevoelzou ik daar hebben gestaan, indien de Nederlandsche Handelmaatsch~ppij niet of niet volledig in staat ware om de beschuldiging af te weren van misbruik van hare positie en van onderdrukking der fabrykanten.
De President der Nederlandsche Handelmaatschappij
(w.g.) VAN DER OUDERMEULEN.

III.
ADVIES VAN DEN MINISTER VAN KOLONI~N AAN DEN KONING
BETREFFENDE HET UITBESTEDEN VAN LIJNWAADLEVERANTItN DOOR DE NEDERLANDSCHE HANDELMAATSCHAPPIJ 1)1).
'S-GRAVENHAGE, den 14en Maart 1847.
I. Het behandelen van den gevoerden strijd over het al of
niet uitbesteden der lijnwaden en over het al of niet verschaffen
door het Departement van Kolonien van meerdete gelegenheid
tot het overmaken der provenuen van lijnwaden uit Oost-Indie
naar Nederland door middel van stortingen in de koloniale kas
of van wissels van den Gouverneur-Generaal, dit alles kan mijns
erachtens tot een meer geschikt oogenblik worden uitgesteld.
Er moet thans gehandeld en niet geredekaveld worden. In het
vertrouwen, dat Uwe Majesteit deze beschouwing zal deelen,
1) AJg. Rijksarchief, Aan",insten 1904, bl. 76, no. 52, fol. 141.
I) Geheim L.a I, no. uo.
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zal ik dadelijk overgaan van den bestaanden toestand kortelijk
te beschrijven en daaraan te toetsen, wat reeds tot leniging gedaan is en verder behoort te worden.
2. De Directie der Maatschappij verklaart op de door haar
aangevoerde gronden, dat het met hare verantwoordelijkheid
strijden zou om het systeem van inschrijving bij de levering
der calicots voor Oost-Indie te laten varen, doch is bereid om,
als tijdelijke hulp in den bestaanden nood, boven de levering
van 50.000 stukken, welke nog volgens hare jongste circulaire
zal plaats hebben, en boven de vaste bestelling, aan het slot
der circulaire bedoeld, de weving van katoene stoffen, voor
binnenlandsch gebruik geschikt, aan te moedigen door het
schenken van eene premie voor ieder stuk van zoodanige stof,
welke haar als product van inlandsche weverij zal worden vertoond. De Maatschappij wil zich eene opoffering van /25. a
/ 30.000 getroosten voor dat doel en berekent, volgens hare brief
van I I dezer no. 199 Geheim 1), dat daardoor voor eene waarde
van p.m. /500.000 aan katoene stoffen van de voormelde soort
zal kunnen worden vervaardigd.
3. Ook met het doel om in de bestaanden nood te hulp te
komen heeft de ondergeteekende op den 12en dezer') aan de Maatschappij het voorstel gedaan om, behalve de hierboven bedoelde
levering van calicots bij inschrijving en vaste bestelling ingevolge
de jongste circulaire, nog voor een bedrag van /500.000 aan
calicots te bestellen, na evenredigheid onder de verschillende
fabrikanten te verdeelen, in dier voege nogtans dat de Maatschappij zich de overtuiging verschaffe, dat de calicots, tot deze
nieuwe bestelling behoorende, niet worden genomen uit den aanwezigen voorraad, want dit zou de wevers niet baten, maar dat
dezelve nieuw worden vervaardigd, waartegen ik aan de Maatschappij heb toegezegd, dat, wanneer zij aan dit voorstel gevolg gaf, ik den Gouvemeur-Generaal over Nederlandsch-Indie
zoude aanschrijven om haar een gelijk bedrag van t 500.000 van
de door hem in 1847 op het Departement van Kolonien te trekken
wissels af te geven.
4. Hierop heeft de Maatschappij geantwoord bij haren brief
1) Waarschijnlijk aan den Koninklijken Commiss.aris gedcht.
0) Verbaal v. l2 Maart l847, no. l09 Geheim.
NED. ECON.-HlST. ARCHIEF. JAARBOEK 1.
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van den 13en dezer no. 205 Geheim I), waaruit blijkt, dat de vaste
bestelling, aan het slot der circulaire bedoeld, reeds is gedaan en
weI voor een getal van 40.550 stukken calicots, dat de opoffering
van 25 at 30.000 eene vervaardiging voor een aanmerkelijk hooger
bedrag dan de eerst berekende t 500.000 met zich brengt, en dat
de Maatschappij, is het noodig, haar opoffering ten algemeenen
nutte geenszins tot het genoemde beloop bepalen zal; om aUe
welke redenen de Maatschappij van gevoelen is, dat er geene
oogenblikkelijke noodzakelijkheid bestaat om het door mij gedane
voorstel thans reeds in overweging te nemen, omdat door de reeds
genomen maatregelen in de dadelijke behoefte zal zijn voorzien.
5. Daar de Maatschappij tevens verklaart op mijn voorstel te
zullen terugkomen, wanneer onverhoopt geene genoegzame baat
bij het reeds gedane mogt worden gevonden, gelooft de ondergeteekende, dat in haar gegeven antwoord kan worden berust,
en neemt hij eerbiedig de vrijheid U. M. in overweging te geven
om aan de Maatschappij H. D. welgevallen te doen te kennen
geven wegens hetgene door haar in deze ten nutte van de noodlijdende klasse, zal worden verrigt z).
BIJLAGE.
VERZOEKSCHRIFT VAN TH. PREVINAIRE, KATOENFABRlKANT
TE HAARLEM, AAN DEN KONING I).
I. Le soussigne, Theodore Previnaire, fabricant a Haarlem,
a l'honneur de s'adresser a V. M., pour lui exposer avec Ie plus
profond respect la situation embarrassee de ses deux et.ablissemens et la difficulte, qu'il eprouve de les tenir en activite.
2. Ces deux etablissemens ont pu marcher seuls sous la
1) Verbaal v. 16 April 1847, no. 161 Geheim : .. te meer daar wij, het zekere verlies der
premie op 125 11 30.000.- stellende, bij doelmatige leiding der zaak en medewerking
des fabrykanten, op eene vervaardiging voor een aanmerkelijk hooger bedrag dan
1 500.000 durven rekenen en, is het noodig, onze opoffering ten algemeenen nutte nog
geenszins tot het genoemde beloop bepalen zullen".
2) Reeds den 1gen Maart 1847 (vebaal van dien datum, no. 119 Geheim) schrijft de
Minister aan de Maatschappij, dat de koning geinformeerd is, dat de premie te klein is
en de fabrikanten, die hun kapitalen aan het vervaardigen van calicots hebben besteed,
ongenegen of buiten staat zullen zijn aan haar voorstellen gehoor te geven. Hij wil
daarom de zaak den volgenden dag tot een beslissing brengen. Een circulaire, door de
Handelmaatschappij den 24 Maart d.a.v . aan de fabrikanten gericht, is hiervan het
gevolg geweest. In haar aanbod werd hierdoor nog eenige verandering gebracht.
8) Exh. van 30 Nov. 1844, no. 536 Geheim.
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legislation, qui frappoit aux Grandes Indes d'un droit de 25% de
la valeur des produits de fabrication etrangere, tandisque les
produits nationaux y etoient admis sans payer aucun droit.
Ces derniers produits depuis ont du payer a l'entree de Java
12 ' /. % et n'ont plus joui d'une prime de 25 cents, qu'on accordait a la sortie du royaume par piece de calico 1).
3. Ces etablissemens ont neanmoins encore pu marcher,
parce que la Societe de Commerce a continue et a augmente ses
ordres jusqu'en 1841. Ces ordres s'elevoient de I.200.000 a
1.700.000 florins par an pour les deux fabriques.
Depuis cette epoque la Societe de Commerce areduit successivement ses commandes au point qu'en I843 elles furent reduites a
une vente de 500.000 florins et une consignation sans avances de
400.000 florins.
4. L'excedant de la production des deux fabriques, s'elevant
a 200.000 florins, s'est fait en produits propres a la consommation
de Ia mere patrie.
5. Deja avant Ie premier avril de cette annee, epoque du
renouvellement de ses ordres, la Societe de Commerce a voit fait
connoitre a l'exposant qu'elle ne pouvoit prendre d'engagement
nouveau au dela de 4 mois, qu'elle esperoit que la position, dans
laquelle elle se trouvoit a cet egard, pouvoit changer sous peu;
elle l'engageoit a continuer sa fabrication sur Ie meme pied et lui
prendroit dans tous les cas les produits de ces 4 mois.
6. Avant l'expiration de ces 4 mois Ie president actuel l ) de
Ia nouvelle direction de la Societe de Commerce a confirme ce qui
avoit ete convenu: que l'exposant pouvoit continuer de travallier, en appuyant particulierement sur Ia condition que les
prix ne fussent pas plus eleves.
7. L'exposant a crn a la verite de pareils engagemens et il a
tenu ses deux etablissemens en plein activite. La Societe de
Commerce a crn cepandant pouvoir en agir autrement et lui a
communique, qu'elle ne consentoit a re~evoir qu'une livraison de
200.000 florins dans l'annee courante et 100.000 florins pour
l'annee prochaine.
8. L'exposant, force par sa position financierement genee, a
1) De premie van 25 cents per caHcot werd uit vrees voor moeilijkbeden met Engeland
bij besluit van den G.-G. van Ned.-Indie in 1836 afgeschaft.
2) Van der Oudermeulen.
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du accepter, mais il se voit par l'exiguite de cette livraison et la
repartition, qui en est faite, surcharge de marchandises en magasin et de celles en manutention pour une valeur de f 500.000.-.
La Societe a de plus en commission et sans
avances pour ............................•. f 400.000.-.
Le mont ant des deux etablissemens a absorbe
une valeur qui peut etre evaluee a ....... " .... f 1.000.000.-.
·9. C'est en vain que l'exposant a offert a la Societe de lui
donner des marchandises en commission avec avances ou de lui
faire des ventes avec garantie des pertes, qu'elle pourroit eprouver a leur revente, ce qui auroit desencombre ses magasins;
elle s'est refusee a toutes ses propositions.
10. Cet etat de choses absorbe les ressources et Ie credit de
l'exposant et va Ie conduire forcement a arr~ter ses travaux. Mais
V. M. daignera jetter un coup d'oeuil bienveillant sur les moyens,
qui existent pour eviter unetelle extremite, qui viendrait compromettre l'existence d'un millier d'ouvriers et porteroit une
atteinte profonde a la position industrielle de l'exposant. V. M.
en sa double qualite de protecteur de l'industrie de ses sujets
et de garant des capitaux, confies a la Societe de Commerce I),
possede sans doute par l'entremise de son commissaire, charge
de la representer pres de la Societe S), la volonte et les moyens
de faire cesser la gene, qui pese sur l'exposant et d'empecher la
fermeture de ses ateliers.
II. II n'appartient pas, Sire, a l'exposant, d'apprecier les
menagemens d'economie generale, qu'adopte Ie gouvernement
de V. M., mais l'exposant a lieu d'esperer, que si Ie systeme de la
mere patrie continuoit a refuser toute protection speciale a l'industrie cotonniere, celle du regime colonial ne lui sera pas retiree.
(s.) PREVINAIRE.

1) Vgl. T ydeman, a.w., bl. I38.

") De Staatsraad Canneman.

III.
BIJDRAGE TOT DE GESCHIEDENIS DER BEVRACHTINGSPOLITIEK VAN DE NEDERLANDSCHE HANDELMAATSCHAPPIJ.
Ret is bekend, dat de Nederlandsche Randebnaatschappij haar stelsel
van vrachtverleening herhaaldelijk heeft gewijzigd. In den aanvang voor
eigen rekening handelend, heeft zij wegens de nadeelige uitkomsten deze
wijze van handel drijven moeten opgeven; nadat het cultuurstelsel was ingevoerd, geschiedden de bevrachtingen door de Handelmaatscbappij voor
rekening van het gouvernement. Ret verband van deze bevrachtingsmethode met het consignatiestelsel behoeft hier niet nader te worden behandeld; het is bekend.
De door de Nederlandsche Handelmaatschappij be~de huur voor
schepen voor het verzenden van de aan haar geconsign~erde goederen was
zeer hoog. De prikkel, die hiervan uitging op de Nederlandsche scheepsbouw en scheepvaart, heeft spoedig tot overproductie geleid, zoodat de
Maatschappij reeds in het jaar 1841 naar een nieuw systeem moest omzien.
Dit werd gevonden in een contingenteering van het aantal schepen; voor
bevrachting door de Maatschappij zouden die bodems in aanmerking
komen, die op dat oogenblik - 18 J uni 1841 - in de vaart op Oost-Indie
of in aanbouw daarvoor waren 1). In het geheel werden op die lijst 321
schepen gebracht, nJ. IS6 te Amsterdam thuis behoorend, IIS te Rotterdam, 23 te Dordrecht, 10 te Middelburg, 9 te Schiedam, resp. te 's-Gravenhage, Zierikzee en Maassluis 2 en resp. te Tiel en te 's-Hertogenbosch I.
Die schepen, die het eerst gereed waren, zouden het eerst voor bevrachting
worden aangenomen I).
Nauwelijks was dit stelsel door de Randelmaatschappij ingevoerd, of
van de zijde van het Departement van Kolonien werd op het volgen van
een andere gedragslijn aangedrongen, ten einde de hooge vrachten te doen
1) Vgl. hierover Tydeman, De Nederlandsche Handelmaatschappij, bl. 352 v.v .

•) Besluit van den Raad der N. H. M. van 18 ]uni 18,p: .. In het algemeen zal bij
deze bevracbtingen de regel zijn, dat de eerst tot vertrek geheel gereed komende bodem
daartoe ook bet eerst zal in aanmerking komen en bij bet gelijktijdig gereed komen van
scbepen, welke reeds een of meer reizen bebben afgelegd, dat, hetwelk bet eerst in onze
bavens is teruggekomen".
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dalen. Bij scbrijven van 9 Augustus 18411) stelde het Departement naar
aanleiding van een artikel in het Handelsblad I) voor om althans ten opzichte van de suiker een proef te nemen met het uitbesteden det vrachten
of het beding te maken de halve lading uit suiker te doen bestaan en
daarvoor een aanzienlijk verlaagde vracht toe te kennen. Het antwoord
der Handelmaatschappij - dd. 13 Augustus d. a. v. I) - ging op deze
kwestie nader in.
(Wij) hebben getracht het hoogst belangrijke onderwerp te beschouwen uit een oogpunt van algemeen belang en kunnen niet anders zien dan dat eene overdrevene vrachtverlaging het kwaad, uit
den overdrevenen scheepsbouw voortvloeiende, ten top zou voe en.
Brengt zoo de eene overdrijving de andere voort, dan kunnen de noodlottige gevolgen niet achterblijven en al ware het niet dat de zorg voor
het assurantiewezen als tak van handel in Nederland tot onze roeping
behoorde, dan nog zouden wij vermeenen aan onze zedelijke verpligting ook jegens het gouvernement te kort te qoen. indien wij niet de
waarschuwende stem verhieven tegen den door tijdelijk voordeel zoo
aanlokkende schijn eener onmatige vrachtvermindering en inzonderheid tegen eene inhuring der schepen bij openbare aanbesteding of inschrijving, een maatregel, bij onze statuten ') bekend, jaren lang en in
den laatsten tijd opnieuw herhaalde malen behandeld en overwogen,
maar telkens en bij toeneming door ons aangemerkt als ten uiterste
onraadzaam en verderfelijk in deszelfs gevolgen. welker onberekenbare schade door geen kortstondig geldelijk ~oordeel zou worden opgewogen en onder welke uitwerkselen wij na eenige jaaien tijdsverloop eene bedorvene koopvaardijvloot en groote schaden voor ·assuradeurs en geassureerden moeten rangschikken, benevens welligt
juist dat, hetwelk men nu zoo ten onregte vreest of voorgeeft te duchten, een onzedelijk monopolie namelijk van groote reederijen, die de
gelegenheid benuttigende om een tijd lang tot onbestaanbare vrachten
te varen, daardoor den ondergang zullen hebben bewerkt van de kIeinere, welke die gelegenheid missen.
Wat de suiker betreft, hadden de ongunstige uitkomsten van ditaan de
Maatschappij geconsigneerde gouvernementsproduct volgens de verklaring der Directie niet aan onmatig hooge scheepsvrachten gelegen, noch
waren deze door eene verlaging hiervan weg te nemen zonder elders scha1) No. 305 Gebeim.
I) Van Vrijdag 23 Juli 1841, no. 3029. O.a. wordt in bet bedoelde artikel beweerd, dat

de Commissarlssen der N. H. M. voor zicb zelf ·- zij waren voor bet meerendee1 zelf
reeders - een monopolie badden gescbapen.
I) No. 761 Gebeim; verbaal van 16 Aug: 1841, no. 330 Gebeim.
') Art. 8a.
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de aan te richten. Ook het voorgestelde omtrent halve vrachten en verminderdevracht voor suiker was volgens haar aan groote bezwaren onderhevig. De suiker,was immers reeds nu een voor de reederijen minder voordeelig
artikel, hoewel daarvoor I 10.- per last meer werd betaald dan voor koffie;
de vracht van t 160.- per last van 2000 Ned. ponden suiker was verre van
gelijk te staan met die van I 150.- per last van 1500 pond koflie.
Volgens de Directie was de beslissende vraag deze, of de vrachten, die
door de Maatschappij werden betaald, een zoodanig voordeel aan de reederijen opleverden, dat deze nogmaals een vennindering zouden kunnen ondergaan, terwiji zij daarbij een billijk voordeel zouden behouden. Zij beantwoordde dit in ontkennenden zin. Reeds was men voor de vrachten van
t 240.- per last voor twee verbonden reizen uit en tbuis afgedaald tot bet
tegenwoordige peil alleen voor de retourreis t 160.- per last te betalen
voor suiker en specerijen en t 150.- voor koffie en andere artikelen, terwijl
voor schepen van groot charter reeds lang een tariefsgewijze vermindering
was ingesteld, laatstelijk van t 5.- voor elke honderd hoven de 400 lasten.
Indien men billijke eiscben ten opzicbte van den bouw, de inrichting, uitrusting, bemanning en proviandeering der schepen wilde laten gelden, dan
kon niet tot een verdere verlaging worden overgegaan. Buitendien was het
oogenblik der verandering ongeschikt, daar de Maatschappij thans over
33 a 34.000 scheepslasten kon beschikken .. en dus (over) meer dan de helft
der benoodigde ruimte voor een geheel jaar"l). En deze ruimte nam nog dagelijks met ieder gereed komend, terugkeerend of nog van stapelloopend
schip toe. Bij dit alles kwam nog het langdurig oponthoud, waartoe de
schepen in den laatsten tijd in Indie werden genoodzaakt, waardoor de onkosten in sterke mate vermeerderden en hetgeen op de gezindheid der bemanning ..eenen hoogst nadeeligen invloed" uitoefende.
De Directie beschouwde het tot standkomen van de lijst van 1841 dan
ook niet a1s een monopolie voor de daarop gebrachte schepen, maar in den
grond a1s .. een Inilde en liberale uitbreiding, waardoor een monopolie van
vier bevoorregte steden (werd) afgeweerd".
De minister kon zich met deze zienswijze niet vereenigen. De drift,
waarmede werd gehouwd, scheen hem toe hiennee niet in overeenstemming te zijn; blijkbaar was er nog een ruime winstmarge. Maar nieuwe

1) Blijkens de opgaven in het Staatkundig en Staathuishoudkundig Jaarboekje van
1850, bl. 261, bevrachtte de N. H. M. in 1826: 40 schepen van totaal 6.533 last,
in 1848: 163 schepen van totaal 65.726 last. Vgl. ook de brochure van Van DOISser, lets over de vrachivaart op Ne&-Iands Oost-Indil! ten dienste van den staat (1849),
bl.8.
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maatregelen werden door hem niet aan de hand gedaan en evenmin werd
aangedrongen op invoering van de door bem voorgestelde.
Het lijstenstelsel bleef dus bestaan, maar de Directie beeft nocbtans met
den wenk van bet Departement rekening gebouden en de vracbten iIi de
volgende jaren langzamerhand verminderd 1). De eerste verlaging yond
nog in het jaar 1841 plaats, n.1.:
voor suiker van t 160.- op t 155.- per last;
voor koffie van t 150.- op t 145.- per last.
In bet laatst van 1843 volgde een nieuwe verlaging met t 5.~ per last, en
in bet begin van bet volgende jaar weder eene vail t 5.- per last voor die
scbepen, die reeds tien en meer reizen voor de Maatschappij badden gedaan, en werden de vrachten bovendien verlaagd met t 5.- voor elke 100
last, die de scbepen meer dan 400 last maten, waardoor de grootste scbepen niet meer dan t 120.- per last voor koffie en t 115.- voor suiker konden maken, als zij tien of meer reizen badden gedaan. In 1846 zette de Directie deze politiek voort; voor scbepen, die 13 en meer reizen hadden gedaan, werd toen nogmaaIs t 10.- per last afgetrokken. De algemeene

t

vrachtenvermindering van 5.-, die in 1848 in voorbereiding was, werd
door bet uitbreken der Februari-revolutie in Frankrijk opgescbort.
De drang tot verlaging, die door bet Departement van Kolonien op de
Directie der Handelmaatscbappij werd uitgeoefend, heeft telkens kracbtigen steun gevonden bij de jaarlijksche staatscommissie tot onderzoek der
koloniale remise-rekening, daar deze telken male wenschen formuleerde,
die in dezelfde richting gingen.
Het is bekend, waardoor de hieracbter besproken wijziging in het jaar
1848 is tot stand gekomen. Het initiatief van bet voorstel ging uit van de
zooeven genoemde commissie van bet jaar 1846, die in baar bijeenkomsten
het besluit van den Raad der Nederlandsche Handelmaatscbappij van 18
Juni 1841 aan een bespreking heeft onderworpen. Zij achtte toen het stelsel van uitbesteding verkeerd, daarentegen de vrije toelating van aIle voor
de vaart op Oost-Indie gebouwde scbepen door de Handelmaatschappij
onder bepaling van een billijke vracht wenschelijk. Daartegenover heeft de
Maatschappij aan haar lijstenstelsel vastgebouden. Er waren volgens haar
verklaring nog 291 scbepen van de oude lijst van 1841 over, maar niet
Minder dan 79 bodems waren sinds dien tijd aangebouwd, wat, indien aIle
schepen tot de vaart op Indie werden toegelaten, een totaal van niet

') VgJ. de nota over de uitsiuiting van schepen in het verbaal van 7 ]uni I848, no. 236
Geheim.
,:
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minder dan 370 schepen zou geven. Dit was te vee!. De Directie verklaarde daarom, indien de Minister de lijst van 1841 buiten' werking
wilde stellen door toelating van de genoemde schepen tot de Indische
vaart, het voorschrift daartoe van hem in te wachten, om krachtens dit
de noodige voordracht aan den Raad der Maatschappij te doen. Den
18en Februari berichte minister Baud hierop, dat hij zijn gevoelen later
aan de Directie zou mededeelen. Door zijn aftreden is hij hierin verhinderd en zijn opvolger ad interim, J. C. Rijk, achtte blijkens zijn advies 1)
het handhaven van den maatregel van 1841 voor het Departement niet
van "overmatig" belang, was echter van de noodzakelijkheid der intrekking ervan evenmin overtuigd. Nochtans heeft hij den koninklijken
commissaris bij de Nederlandsche Handelmaatschappij Canneman de
door dezen gevraagde I) machtiging verleend tot het doen van het voorstel bet besluit van 18 Juni 1841 buiten werking te stellen. Den 16en
Juni 1848 nam de Raad der Handelmaatschappij in dezen geest een beslissing, daaraan tevens een verlaging der vrachtprijzen verbindende. Het
I
werd daardoor noodzakelijk naar een tegenwicht tegen deze geringere
vrachtuitkeeringen om te zien, die de Directie in een vermindering van
eischen, ~n de uitrusting der schepen door de reeders voortaan te stellen,
vinden, zooals uit het tweede hier afgedrukte stuk
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DVIES VAN DEN MINISTER VAN MARINE EN KOLONIitN AD
INTERIM AAN DEN KONING BETREFFENDE HET BEVRACHTINGSSYSTEEM DER NEDERLANDSCHE HANDELMAATSCHAPPI] ')

6).
'S-GRAVENHAGE,

den 7 Juny 1848.

1. De zaak, waarvan hier rede is, is van eenen ingewikkelden
aard. De door de Raad . der Maatschappij genomen maatregel
van het jaar 1841 heeft ten doel gehad het onmatige bouwen van

') Vgl. hierachter no. 1.
2) 9 Juni 1848; verbaaI van 10 Juni 1848, no. 237.
3) Vgl. over het voorgaande Tydeman, a. w., bl. 356.
4) Algemeen Rijksarchief, Aanwinsten 1904, bl. 76, no. 52, fol. 155.
I) Aan den Koning. - Geheim, no. 236.
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schepen voor de vaart op Oost-Indie in het vooruitzigt op bevrachting door de Nederlandsche Handelmaatschappij tegen te
gaan.
2. De nuttige strekking van dien maatregel erkennend,
moest dezelve echter de vrees doen ontstaan, dat daardoor de
instandhouding van hooge vrachten voor den overvoer der gouvernementsproducten zou worden bevorderd. Het is mij echter
gebleken, dat zulks niet het geval is geweest, vermits, zooals
U. M. mede bekend is, /successivelijk sedert het jaar 1841 aanzienlijke verminderingen op de scheepvrachten door het Departement van Koloniffil zijn bedongen. Nu laatstelijk was nogeene
zoodanige vrachtvermindering opnieuw in overweging, toen
de gebeurtenissen in Parijs 1) het raadzaam hebben doen oordeelen om in de ongunstige gesteldheid des handels, welke daarvan het gevolg is geweest, de zaak voorloopig te laten in
statu quo.
3. Zooals de heer Staatsraad Canneman I} zelf zegt '}, heeft
in weerwil van den maatregel van 1841 de aanbouw van nieuwe
schepen niet stil gestaan. Het getal der sedert 1841, alzoo zonder
vooruitzicht op spoedige bevrachting door de Nederlandsche
Handelmaatschappij gebouwde schepen is niet minder geweest
dan 79. Van dat getal zijn slechts 5 op de lijst van 1841 gebracht,
terwijl daarvan 35 bodems om verschillende oorzaken zijn afgevoerd '). Uit dien aanbouw schijnt de gevolgtrekking te kunnen
worden afgeleid, dat de reeders middel von den om voor hunne
schepen emplooi te vinden buiten de Maatschappij om.
4. Tegen den maatregel wordt ingebracht, dat dezelve een
monopolie daarstelt ten behoeve van het eene gedeelte onzer
koopvaardijvloot ten koste van het andere en dat deszelfs intrekking meer krachtdadig zou medewerken tot verminde ring
der scheepvrachten.
5. Hoe dit ook zij, de Staatscommissie tot onderzoek der
koloniale remise-rekening van 1846 heeft bepaaldelijk haren
wensch te kennen gegeven tot intrekking van den in 1841 door
den Raad der Maatschappij genomen provisioneelen maatregel;
1) De Februari·revolutie.
I) Koninklijk Commissaris bij de Nederlandsche Handelmaatschappij.
I) In zijn schrijven aan den Directeur van het Kabinet des Konings van 15 Mei 1848.
') In 1848 stonden dus 291 bodems op de lijst.
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de Maatschappij zelve heeft zich bereid verklaard het voorstel
daartoe, wanneer zulks vedangd wordt, aan den Raad te doen;
Uwer Majesteits commissaris, in deze zaak mede bevoegd beoordeelaar, adviseert insgelijks tot een zoodanig voorstel; het
Departement van Kolonien heeft geen overwegend belang bij de
instandhouding van den maatregel, vermits de intrekking daarvan zeer zeker niet in den weg zal staan aan desselfs onafgebroken
streven om de scheepsvrachten en daardoor de onkosten op de
te geldemaking der koloniale producten hoe langer hoe meer in
te krimpen. Dit een en ander noopt den ondergeteekende om
U. M. te kennen te geven dat, hoezeer hij niet is overtuigd van de
noodzakelijkheid tot intrekking van den bedoelden maatregel,
hij aan den anderen kant daartegen geene overwegende bedenkingen heeft in te brengen, weshalve hij U. M. eerbiedig adviseert om aan H. D. commissaris bij de Nederlandsche Handelmaatschappij de gevraagde magtiging te verleenen, onder mededeeling van het tegenwoordig rapport 1).

II.
MEDEDEELING DER DIRECTIE AAN DEN RAAD DER NEDERLANDSCHE HANDELMAATSCHAPPIJ TEN AANZIEN DER WIJZE
VAN TENUITVOERLEGGING VAN HET IN DE OP

16 JUNI 1848

GEHOUDEN GEWONE VERGADERING VAN DIEN RAAD GENOMEN BESLUIT AANGAANDEDE SCHEEPSBEVRACHTINGEN I).

I. De geresumeerde notulen der Raadvergadering van 16
Juny laatstleden stellen het doel der tegenwoordige buitengewone vergadering bekend, te weten: de kennisname door den
Raad van de verrigtingen der Directie ter meer bepaaIde en
finale regeling van hetgeen betrekking heeft tot de invoering
der nieuwe bepalingen, die het gevolg zouden zijn van het in
voormelde vergadering genomen besluit betrekkelijk het buiten
effect stellen met 1° January 1849 der op 18 Juny 1841 ingevoerde beperking van de bevrachtingen der Maatschappij tot de

1) Dit is 9 Juni 1848 geschied.
3) Aigemeen Rijksarcbief, Aanwinsten 1904, bl. 76, no. 52, fol. 157.
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schepen, op de alstoen gearresteerde lijst vermeld. Daar deze
regeling eigenlijk aIleen punten betreft, die meer bijzonder tot
den kring der bemoeyingen van de Directie behooren, zoo he~ft zij
begrepen in deze te moeten komen tot een besluit, waarvan de
mededeeling thans aan het oogmerk der bijeenroeping dezer
buitengewone Raadvergadering beantwoordt.
2. De Directie heeft de eer deze mededeeling te doen bestaan
in een beknopt overzigt van het door haar, naar aanleiding van
het meergemelde Raadbesluit van r6 J uny laatsleden verrigte,
onder aanwijzing van den voet en de voorwaarden waarop en de
regelen naar welke dientengevolge de scheepsbevrachtingen der
Maatschappij van den aanvang van r849 af zullen worden gesloten.
3. Wat het eerste betreft zoo wordt hier vermeld, dat de
Directie gemeend heeft die verrigtingen te moeten aanvangen
met eene drieledig onderzoek te weten:
rO. bij het Departement van Kolonien of en zoo ja, welke
vrachtvermindering met primo January r849 zou moeten
worden ingevoerd;
.
2°. bij de voornaamste kargadoors alhier en bij de agenten der
Maatschappij te Rotterdam, Dordrecht en Middelburg ten
aanzien der verlangde herziening van het thans werkend
tarief van lastberekening in verband tot het verlangen om
die vrachten voor de hoofdartikelen althans zooveel
mogelijk te egaliseeren; en
3°. bij de verschillende experts zoowel ten aanzien der nieuwe
bodems, die in de bevrachtingen der Maatschappij zullen
worden opgenomen, als van de wijzigingen, die in de bestaande bepalingen wegens de uitrusting en bemanning der
schepen zouden kunnen worden gebragt.
Bij de twee eerstvermelde punten, die in een nauw verband
met elkander staan, behoort thans in de eerste plaats de aandacht
te worden bepaald.
4. Reeds in de eerste dagen dezes jaars zag de Directie zich
door de~ toenmaligen Minister van · Koloniful 1 ) aangezocht tot
het doen eener voordragt tot verdere vrachtvermindering, en bet
bleek weldra dat het door haar aangegeven denkbeeld om zoo1)

J. C.

Baud.
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danige vrachtvennindering, ten bedrage van t 5.- per last,
aIleen toe te passen op de schepen, die meer dan 9 reizen voor de
Maatschappij zouden hebben gedaan, in het geheel niet in aanmerking kon komen, daar de minister in antwoord hierop verklaarde niet alleen eene algemeene vrachtvennindering van t 5.per last te verlangen, maar bovendien de afschaffing van nagenoeg aIle vrachten, die tot hiertoe voor de naar Indie voor gouvernementsrekening uitgezonden goederen werden voldaan. De
staatkundige gebeurtenissen, welke zich tijdens de behandeling
van dit onderwerp in Europa begonnen te vertoonen, waren niet
zonder invloed op de kort daama van het Departement van
Kolonien ontvangen aanschrijving om met de bevrachtingen tot
wederopzeggens toe op den gewonen voet en conditien voort te
gaan en deze beschikking had ten gevolge, dat de vrachten voor
de in dit jaar door de Maatschappij ingehuurde schepen, tegen
de primitive bedoeling van het gouvernement, geenerlei vermindering hebben ondergaan.
5. Inmiddels werd bij Raadsbesluit van 16 Juny laatstleden op voorstel van den Staatsraad Canneman de bestaande
beperking der hevrachtingen van de Maatschappij tot de op
18 Juny 1841 g.;bouwde of in aanbouw zijnde schepen opgeheven
en bleek daarbij tevens de bedoeling te zijn, dat deze, met 1° J anuary 1849 in te voeren maatregel met vrachtvennindering zou
gepaard gaan.
De uitvoering van dit Raadsbesluit maakte het voor de Directie onvennijdelijk om met betrekking tot de vennindering der
vrachten het initiatief bij het Departement van Kolonien te
nemen en zij deed reeds in de maand Juny laatstleden, onder
mededeeling van bovenbedoeld besluit, aan den Minister van
Maline en Kolonien a.i. 1) van haar voornemen blijken om op dit
onderwerp bij Z. E. terug te komen.
6. De wijze, waarop dit gewigtig onderwerp bij voormeld
Departement zou worden behandeld, heeft het onderwerp van
ernstige beraadslaging bij de Directie uitgemaakt. Aan den eenen
kant moest, naar haar inzien, een bepaald voorstel tot vrachtvermindering van de zijde der Maatschappij, ook uit aanmerking
der vroeger over dat onderwerp gevoerde briefwisseling, worden
') J.

C. R ijk.
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vermeden of althans ondergeschikt gemaakt aan het welrneEmen
des toenrnaligen ministers omtrent het beginsel van vrachtvermindering zelf, en aan de andere zijde behoorde, toen het verlangen des gouvemements bleek, gelijk zich dit reeds vroeger
vertoonde, om eene aanzienlijke besparing te verkrijgen, het
aan te geven middel tot vrachtvermindering niet van dien aard
te zijn, dat men vooruit reeds met genoegzarne zekerheid zou
kunnen verwachten, dat het gouvemement daarmede geen genoegen nemen zou.
7. Ais slotsom van de overwegingen der Directie werd aan het
Departement van Kolonien voorgehouden, dat door de aanvulling der bevrachting met nieuwe schepen, de voordeelen, aan de
bevrachtingen der Maatschappij verbonden, voor elk schip afzonderlijk reeds vanzelve eene vennindering zullen ondergaan
en dat, wanneer eenige verlaging der bestaande vrachten met
primo January 1849 door de regeering noodzakelijk geacht werd,
het de Directie wenschelijk voorkwarn die voor het rninst op eene
geleidelijke, zoo min mogelijk drukkende en aile botsing vermijdende wijze te doen plaats vinden, waartoe men het geschikste middel meende te vinden in eene venneerdering van het
aantal Nederlandsche ponden, waarop het uitleverend last koffy
volgens het bestaand tarief wordt aangenomen. tot op uiterlijk
1.650 Nederlandsche ponden, met behoud der tegenwoordige
vrachten, door welken maatregel (waarvoor de motieven straks
nader zullen worden ontwikkeld) men berekende dat eene jaarlijksche besparing van plus minus vijf tonnen gouds zou worden
verkregen.
8. Tot groote teleurstelling der Directie heeft het Departement van Kolonien in de bovenaangegeven vrachtvermindering
niet berost, daar de toenmalige tijdelijke minister verklaarde
zich weI met het voorstel der Maatschappij te kunnen vereenigen.
doch de zaak hiennede niet als afgedaan kon beschouwen.
9. Naar 's ministers inzien moest uit het groote verschil tusschen de vrachten, door het Nederlandsche gouvemement en die
door andere natien voldaan. uit den nog altoos zeer voordeeligen
toestand van een aanta! reederijen en uit het opnieuw op stapel
zetten van nog meerdere bodems de gevolgtrekking worden afgeleid, dat verdere bezuinigingen niet onbestaanbaar waren met
den bloei der Nederlandsche scheepvaart en die bezuiniging
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wenschte Z. E. daargesteld te zien: 1° door de reductie der 10%
avarij, die over aile vrachten worden voldaan, tot op de helft
en alzoo tot 5%. en 2° door de intrekking van genoegzaam alle
vrachten voor de van hier naar Indi! voor gouvemementsrekening
uitgezonden wordende goederen.
10. Tegen deze nieuwe besparing bestonden, gelijk van zelf
spreekt, bij de Directie gewigtige bezwaren, die zij meende met
nadruk aan den minister te moeten doen kennen, terwijl zij
tevens de hieronder vermelde resultaten van het door haar ingesteld onderzoek, ten aanzien der lastberekening, daarmede in
verband bragt.
II. Gelijk bekend is, bestaat er een belangrijk verschil tusschen de uitgemetene ruimte der schepen en het aantallasten,
dat door dezelve wordt uitgeleverd en waarover alzoo de vracht
wordt voldaan.
De wegneming - vermindering althans - van dit verschil
werd reeds sedert lang wenschelijk geacht en de in verband hiermede gemaakte berekeningen deden zien, dat de lastberekening
voor de suiker ad 2.000 Nederlandsche ponden per last geacht
kon worden nagenoeg juist te zijn en de meeste schepen in een
gemeten last niet meer dan 2000 Nederlandsche ponden suiker
zouden kunnen laden.
12. Met de koffie was zulks geenszins het geval en daar dit
artikel, met de suiker, het voomaamste beladingmiddel der door
de Maatschappij bevrachte schepen uitmaakt, moest weI het belangrijke verschil tusschen gemeten en uitleverende lasten hoofdzakelijk in de onjuiste lastberekening voor de koffie worden gezocht. Dit verschil bedraagt niet minder dan 300 Nederlandsche
ponden per last, blijkens de opgave der voomaamste kargadoors
hier ter stede, die zich op verzoek der Directie met een naauwkeurig onderzoek ten deze hebben belast, en blijkens twee der
van Rotterdam ontvangene adviesen. En daar dit resultaat bevestigd werd door de uitlevering van verschillende ladingen,
zoo meende de Directie volle vrijheid te bezitten tot het voorstellen van een maatregel, die als eene belangrijke schrede tot de
zoo wenschelijke egalisatie der vrachten kan worden aangemerkt,
en(dat),nu toch eens eene aanmerkelijke bezuinigingmoestworden
daargesteld, dit middel zich daartoe bijzonder aanprees, vermits daardoor eene ongelijkheid in den voet van belading van op
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gelijke voorwaarden bevrachte bodems zou worden weggenomen,
die moet blijven bestaan, zoolang de koffie voor de meeste schepen
een voordeeliger beladingmiddel dan de suiker blijft. Door zooweI de vracht berekening der koffie ais die der suiker te bepalen
naar den maatstaf door het gemeten last aangegeven en dezelfde
vracht voor het· uitleverend last van beide artikelen te voldoen,
wordt die ongelijkheid grootendeels weggenomen en alzoo het
voordeel verminderd, dat thans dikwerf het eene schip boven het
andere in de wijze van belading geniet. Van de beschouwingen
in berekening van de overige producten geleverd, behoudt de
Directie zich voor casu quo gebruik te maken, ten einde voor de
verschillende artikelen later een tarief te bepalen, zooveel mogelijk op het gemeten scheepslast ge baseerd, terwijl alsdan tevens
voor zooveel noodig eene verduidelijking van de redactie der
chartepartijen zal plaats vinden. De voorgenomen egalisatie der
vrachten voor de beide hoofdproducten gaf de Directie inmiddels aanleiding ook op eene andere zaak hare aandacht te vestigen en weI op den overvoer van steenkolen, steenen enz. voor
gouvernementsrekening, waarvoor tot hiertoe geene vracht voldaan, maar door de belanghebbende reederijen eene compensatie gevonden werd in de min of meer voordeelige wijze, waarop
de schepen, met dien overvoer belast, in Indie werden beladen.
Dit middel van compensatie stelde uit den aard der zaak reeds
eene ongelijkheid en een nadeel voor de schepen, die geene goederen vrachtvrij hadden overgevoerd, daar en zou bovendien zoo
goed als geheel komen te vervallen, zoodra de koffie ophield een
voordeeliger beladingmiddel te zijn dan de suiker en de Directie
moest uit dien hoofde erop bedacht zijn om de reederijen, die
voortaan de bedoelde goederen zouden overvoeren, op eene andere
wijze en weI zoo mogelijk door het genot eener matige vracht voor
deze transporten schadeloos te stellen.
I3. Dit denkbeeld was echter in lijnregten strijd met dat van
het Departement van Koionien om de uitgaande goederen en
provisien, waarvoor tot hiertoe, naar gelang dezelve onder de
ligte of zware goederen werden gerangschikt, 130.- eJlI IS.vracht per last werd voIdaan, in den vervolge vrachtvrij over te
voeren, doch de Directie meende desniettemin daarvan melding
te moeten maken en tevens met aandrang tegen voormelde zienswijze van den minister te moeten opkomen, vooral om de ongelijke
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wijze, waarop zoodanige maatregel van vrachtvrijen overvoer
aller gouvernementsgoederen drukken zou; zij stelde mitsdien
voor de tegenwoordige vrachten voor de uitgaande gouvemementsgoederen te behouden en voor de steenkolen, metselsteenen,
coaks enz., die tot hiertoe vrachtvrij werden overgevoerd, voortaan de vracht van t 71/_ last per met I5% avarij en kaplaken te
voldoen. De meerdere uitgave van circa 147.000, die laatstgenoemde bepaling met zich moest brengen, zou ruimschoots
worden opgewogen door het verschil tusschen het primitieve
voorstel der Maatschappij en de nader aangegevene nieuwe wijziging in de lastberekening der koffie,onder gelijkstelling der vracht
voor dit artikel met .die van de suiker, waardoor men berekende
dat ruim 1600.000 jaarlijks zou worden bezuinigd. Tot groot genoegen der Directie heeft de minister zieh geheel met deze voorstellen vereenigd, doch dit was geenszins het geval ten aanzien
der vermindering van de IO% avarij over de vrachtpenningen tot
op de helft, waarvan hierboven melding gemaakt werd en waartegen de Directie zieh, vooral ook om het vreemde der zaak,
emstig bleef verklaren, duchtende dat de vermindering der IO%
avarij, wanneer dezelve tegelijk met de aanzienlijke vermindering
van voordeelen, waarvan hierboven rede was, werd ingevoerd,
een ongunstige indruk zou kunnen teweegbrengen. Hoezeer de
door de Directie gemaakte bedenkingen niet in staat waren den
minister geheel van het voomemen ten deze terug te leiden, zoo
bragten dezelve nogtans teweeg, dat Z. E. verklaarde met eene
reductie der avarij tot op 71/.% in plaats tot op 5% genoegen te
zullen nemen. Dan ook hiertoe vond de Directie geene vrijheid,
zander nogmaals op het in haar oog onraadzame dezer vermindering te hebben gewezen, onder opmerking dat, wanneer zoodanige
besparing door Z. E. volstrekt noodzakelijk werd geoordeeld, eene
algemeene vermindering der vrachten met t 3.- per last, waardoor op ± f 18.000.- na financieel hetzelfde resultaat zou worden
verkregen, naar het oordeel der Directie als iniddel van bezuiniging verreweg de voorkeur verdiende.
14. Met dit laatste denkbeeld heeft de minister zieh ten slotte
vereenigd en de Directie zag hierdoor een einde gebragt aan de
uitvoerige correspondentie over de zaak der vrachtvermindering,
die van baren kant gekenmerkt werd door de zucht om zooveel
doenlijk de belangen der Nederlandsche reederijen en van al wat
NED. ECON.-mS1'. ARcmEP. ]AARBOEK t.
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daarmede in verband staat, te bandhaven tegen de gevolgen van
bezuinigingen die, van bet standpunt der Maatscbappij, als
overdreven moesten worden bescbouwd.
15. De andere niet minder belangrijke zaak, die de Directie
zicb geroepen voelde bet voorwerp van baar emstig onderzoek
te doen uitmaken, betrof de vereenvoudiging, welke in de uitrusting en bemanning der door de }4aatscbappij uit te rusten
scbepen, beboudens pligtmatige zorg voor de belangen van schip
en lading en zonder vermeerdering van bet gevaar voormenscbenlevens, in de bestaande bepalingen deswege zouden kunnen worden ingevoerd.
16. Dit onderzoek geschiedde niet zoozeer in de onderstelling,
dat daarvan belangrijke besparingen voor de reederijen bet gevolg
zouden kunnen zijn, dan weI ter voorkoming der meermalen gemaakte bedenking, dat de Maatscbappij aan de voor baar varende
scbepen bovenmatige en noodelooze lasten zou opleggen 1). Toen
in bet voorjaar van 1844, naar aanleiding der door sommige
reederijen bij de Maatscbappij ingebragte klagten over de bestaande voorschriften ten aanzien van de uitrusting en bemanning, deze zaak aan bet oordeel der Departementen van Marine
en van Koloni~ werd onderworpen, kwam bet gevoelen van
beide, na een speciaal onderzoek door deskundigen, daarop neder
dat, op enkele weinig beteekende uitzonderingen na, ten deze
niet veel zou kunnen worden bespaard en ook uit aanmerking
daarvan meende de Directie bij bare briefwisseling met laatstgenoemd Departement over de zaak der vracbtvermindering bij
berhaling te moeten bekend stellen, dat de in te voeren besparingen voor de reederijen geene noemenswaardige vergoeding
zouden daarstellen voor de aanzienlijke vracbtvermindering, die
op verlangen van bet gouvemement zou worden ingevoerd en bet
resultaat van bet thans wederom ingesteld onderzoek beeft deze
verwacbting volkomen bevestigd.
17. De van de verschillende experts ingekomen adviezen
liepen op verscbillende punten uiteen en de Directie beeft bij baar
besluit ten aanzien der in te voeren veranderingen alle besparingen ingevoerd, waarvoor naar baar inzien voldoende termen
bestonden, al werden die ook niet door elk bunner doeltreffend of
') Reeds sinds 1841 werd dit vexwijt gehoordi vgl. den brief van de DiIectie der N. H.
M. van 13 Aug. 1841, no. 761 Geheim.
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wenschelijk geacht. Volledigheidshalve voIgt hier een overzicht
der ~et het jaar 1849 in te voeren wijzigingen.
18. Daar het aantal ankers, kabelkettingen, werpankers en
trossen niet voor vennindering vatbaar werd geacht, heeft de
vereenvoudiging in hetgeen tot deze cathegorie der uitrusting
behoort, zicb moeten bepalen tot de opbeffing der verpligting
omtrent het kabeltouw, de tonne-boeyen en boegreepen, voor
zooveel de Maatschappij betreft.
19. De thans gevorderde zellen zullen met een vijftal worden
verminderd, 2 zellen zullen door minder kost baren kunnen worden
vervangen, terwijl met opzigt tot een aantal andere, die enkel
bij schoon weder en tot bespoediging gebezigd worden, zoowel de
bepaling van bet aantal als die der soort van het doek aan de
reederijen zal worden overgelaten. Een dez~r dagen door het
Departement van Koloni~n gemaakte opmerking aangaande het
overbodige der verpligting om met ankers te Yare}), die uit hoofde
bUDDer zwaarte nimmer gebezigd worden, en van die om van dubbele stellen zellen voorzien te zijn, in verband tot het behouden
van een zeilmaker voor de grootere schepen, gaf de Directie aanleiding tot een speciaal onderzoek bij de experts, waarvan het
resultaat misschien tot vereenvoudiging ook in deze zal kunnen
leiden. Van het reserve-rondhout zal slechts de marszeUra worden
afgeschaft, maar daartegen het aan boord nemen van eene waarlooze houten pomp worden voorgeschreven.
20. Het getal der korte of lange bramstengen en lijspieren
zal aan de reederijen worden overgelaten en de kaarten, die
elk schip aan boord moet hebben, met een achttal worden verminderd.
21. Bij het volstrekt ongeradene eener vermindering van het
aantal stuurlieden en bevaren matrozen zal hierin geene verandering worden gebragt en, weI verre van de verpligting tot bet voeren van een geneeskundige af te schaffen, heeft de Directie, zoo
uit een oogpunt van menschelijkheid als in het welbegrepen belang van schip en lading, gemeend de verplichting tot het aan
boord nemen van een bekwamen doctor algemeen te moeten
maken, onder toekenning eener vrachtverhooging van I 1.50 per
last aan de schepen beneden de 218 lasten groot, die tot hiertoe
van dezen overvoer waren vrijgesteld.
22. Door het Departement van Koloni~n is evenwel zeer on-
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langs hierin gedifficulteerd, onder opmerking dat de voorgestelde
vrachtverhooging aIleen dan zou kunnen worden toegestaan,
wanneer nader mogt worden aangetoond, dat het niet aanwezig
zijn van een geneesheer op kleinere bodems in evenredigheid
meerdere sterfgevallen of verminkingen dan op andere schepen
heeft ten gevolge gehad. Ook ten deze wOTdt door.de Directie een
nader onderzoek ingesteld.
23. Van het varen van een hofmeester worden de reederijen
ontslagen en de verpligting tot het aan boord hebben van een
tweeden timmerman is tot schepen boven de 500 gemeten lasten
beperkt. De bepaling, dat een der bevaren matrozen tevens zeil;..
maker kan zijn, zal tot schepen van 426 lasten en daarbeneden
worden uitgebreid, terwijl op bodems van grooter charter niet
meer dan een zeilmaker zal worden vereischt. Voorts zal de rang
van bootsmansmaat kunnen vervallen, indien slechts in de plaats
daarvan een bevaren matroos meer worde aangemonsterd. De bestaande bepalingen wegens de ligtmatrozen en de scheepsjongens
zullen de grootste wijziging ondergaan, daar beider getal tot omstreeks de helft zal kunnen worden teruggebracht.
24. Eindelijk is besloten de verpligting ten aanzien der vasfgebreeuwde tusschendekken tot schepen van 200 lasten en daarboven. te beperken en voor zooveel bodems van kleiner charter
betreft, genoegen te nemen met een lostusschendek, mits de
noodige ruimte onder het bovendek en een genoegzaam getal
vaste tusschendekbalken in verhouding tot de grootte van het
schip aanwezig zijn.
25. Door de bovenvermelde vereenvoudigingen, waaraan
men nog zal trachten eene vermindering der kosten van expertise toe te voegen, acht de Directie, voor het tegenwooTdige
althans, niet verdeI' te kunnen gaan zonder te kort te doen aan de
pligtmatige zorg voor de belangen, die bij eene voldoende veilig-heid der vaart betrokken zijil.
26. Bij het groot aantal kleine schepen, die volgens de bereids ohtvangen opgaven aan de Maatschappij in r849 ter bevrachting zullen worden aangeboden, heeftde Directie gemeend
haar onderzoek bij de experts ook uit te moeten strekken tot de
grootte en de soort van bodems, die door hen geschikt werden geacht om in die bevrachtingen te worden opgenomen, en het resultaat der beschouwingen ten deze is geweest, dat geene schepen
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beneden de 125 gemeten lasten groot daartoe in aanmerking
~ullen komen, doch dat de soort der schepen geen motief tot uitsluiting zal opleveren, daar zoowel schooners als schoonerbrikken
en brikken casu quo door de Maatschappij zullen kunnen worden
bevracht, wanneer uit het rapport nopens de inspectie van de geschiktheid van zoodanige schepen voor de vaart op Oost-Indie
blijkt.
27. Terwijl de Directie zich met de regeling van het vorenstaande en wat verder tot de zaak harer bevrachtingen betrekking had, bezig hield, ontving zij een adres van de heeren Louis
Bienfait & Soon c.s., allen boekhouders en reeders van schepen,
gebouwd en bestemd voor de vaart op Oost-Indie te Amsterdam,
waarbij uitvoerig de gronden werden ontwikkeld voor het tevens
gedaan tweeledig verzoek:
I 0 .• om bij de in te voeren veranderde vrachtbepalingen geene
verminderingen toe te laten, waaronder de reederijen te
Amsterdam niet zouden kunnen bestaan;
zo. om de algemeene beurtlijst voor de bevrachtingen der Ma:atschappij te vervangen door afzonderlijke lijsten voor elke
staat van die schepen, welke of door hunne wezenlijke
reeding of door de gewone plaatselijke uitrusting en voorziening het bewijs leveren van in zoodanige stad tehuis te
behooren.
Aan eerstvermeld verzoek heeft de Directie gemeend, voor
.zoover in de gegevene omstandigheden noodig en mogelijk
was, tegemoet te komen door het adres, waaruit de gronden
voor dat verlangen bleken, terstond aan het Departement van
Kolonien te doen toekomen, alwaar op dat oogenblik de finale
bepaling der in te voeren vrachtvermindering nog een onderwerp
van beraadslaging uitmaakte. Deze poging bleef echter zonder
gevolg, daar de minister verklaarde, dat de vertoogen der reeders
en boekhouders tegen de vrachtverminderingen Z. E. 's zienswijze
niet hadden kunnen veranderen.
'
28. Een eerst in de vorige week ontvangen adres van de
heeren A. van Hoboken & Zoon c.s., reeders en boekhouders te
~otterdam en omstreken, waarbij op de nadeelen eener te groote
vrachtvermindering gewezen wordt, is kQPylijk dOQr de Directie
aan den Minister van Kolonien medegedeeld.
29. Later is gebleken, dat ook onderscheidene te Dordrecht
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gevestigde directeuren en boekhouders van schepen zich geheel
met dit stuk vereenigen en hetzelve ten sterkste ondersteunen.
30. Het tweede door de Amsterdamsche adressanten behandelde punt behoorde eigenaardig tot de bemoeying der Directie en het verlangen der adressanten ten deze, voor zooveel de
voorkoming der vestiging van fictive reederijen betreft, bij een
nader schrijven toegelicht zijnde, zoo is het aanzoek der Amsterdamsche reeders door de Directie overwogen met al de aandacht,
die dezelve zoozeer verdient.
31. Reeds tijdens de gewone Raadsvergadering van dit jaar
en sedert gedutende de behandeling van de moeylijke zaak der
scheepsbevrachtingen had de Directie het bezwaar gevoeld, gelegen in het onevenredig aantal schepen, tot elke der vi~r bij
de thans nog vigerende artikelen van overeenkomst vennelde
steden behoorende, en in die bodems, waarvan de reederijen in
geen dier steden gevestigd zijn. Na de opheffing der beperking.
welke de vroegere gearresteerde lijst met zich bragt, kan geen
schip. dat de geschlktheid bezit om door de Maatschappij in hare
bevrachtingen te worden opgenomen, daarvan worden uitgesloten.
maar de billijkheid gebiedt en de statuten brengen mede, dat op de
belangen van elk der daarbij vennelde vier steden bepaaldelijk
en afzonderlijk worde gelet, terwijl het Raadsbesluit van 16 Juny
laatstleden, als dat van 18 J uny 1841 opheffende, geacht moet
worden de zaak, voor zooveel de. wijze van haren gang betreft,
terug te brengen in den stand, waarin zij zich v66r het laatst vermelde tijdstip beyond. Toen was en nog is de letterlijke zin van
artikel 82 der statuten § I 1) moeilijk overeen te brengen met dien
van § 2 van datzelfde artikel, waarbij echter die vier steden uitdrukkelijk, ook voor derzelver aandeel in de bevrachtingen, zijn
aangewezen. Daarom begreep de Directie de algemeene ranglijst
der schepen, zooals die thans bestaat, te moeten doen vervangen
door 4 lijsten, respectivelijk de schepen bevattende, welke te
Amsterdam, Rotterdam, Dordrecht en Middelburg tehuis behooren of op eene dier plaatsen van elders zullen worden overgebracht. Te dien einde stelt men zich voor aan de scheepsreederijen, welke in geen der 4 voonnelde steden gevestigd zijn, de vraag
te doen. onder welke der 4 bij de statuten vermelde steden zij verI) Art. 8z der statuten van 1831.
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langen te worden gerangschikt. waarbij als algemeen beginsel

za1 worden aangenomen, dat voor zoodanige van elders overgebragte schepen geen quasi domicilium zal kunnen worden gekozen, maar met den boekhouder de zetel der reederij daadwerkelijk zal moeten gevestigd zijn in de stad, voor welke de bodem
vaart; in dezen zin namelijk en met dit gevolg, dat die stad de
voordeelen geniete der gewone plaatselijke uitrusting en voorIziening van zoodanige schepen. Gelijk in het algemeen. zoo moet
bepaaldelijk voor zooveel Schiedam betreft de Directie zich de
noodige ruimte in de toepassing der door haar gestelde regelen
reserveren, daar toch met den aanvang van het nieuw maatschappelijk tijdperk in 1850 aan deze stad een aandeel in de bevrachtingen der Maatschappij is toegekend 1) en dientengevolge aIsdan vanzelf de noodzakelijkheid van een ander domicilie voor die
schepen zaI vervallen.
32. De in J uny 1841 door de Maatschappij gearresteerde
lijst van schepen bevat thans nog 287') bodems en de Directie heeft
zich beijverd om tevens een zoo juist mogelijk overzigt te verkrijgen der sedert genoemd tijdstip aangebouwde schepen, zoowel
die bereids in de vaatt als die nog niet voltooid zijn.
33. Bij de onzekerheid aangaande de juiste grootte der nog
in aanbouw zijnde bodems kan die opgave echter bezwaarlijk
volledig zijn, terwijl bovendien uit den aard der zaak deze lijst
iederen dag vermeerdering of andere wijziging ondergaat. Op
medio November laatstleden toonde de voormelde nieuwe lijst
een honderdtaI bodems aan, als vermoedelijk voor de bevrachtingen der Maatschappij in aanmerking zullende komen, terwijl
25 schepen, te zamen ruim 2.400 lasten gemetene ruimten uitmakende, als beneden de 125 lasten groot. van die bevrachtingen zijn uitgesloten.
34. Vit de beide bovenomschrevene scheepslijsten zullen, naar
den bovenvermelden regel, wat de verschillende steden betreft
en onder voorbehoud van zoodanige afwijkingen als speciale gevallen of de ervaring noodig of wenschelijk zullen doen achten, te
beginnen met het jaar 1849 de bevrachtingen der Maatschappij
worden bewerkstelligd in eene zooveel mogelijk evenredige ver·
houding, als door het aantallasten van de op elk der beide lijsten
1) De Kamer van KoopbandeJ te Schie<.l:tm deeddaartoezoNovemben846hetverzoek.
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voorkomende schepen wordt aan de hand gedaan. De volgorde
van bevrachting zal zijn voor de schepen van eerstvennelde lijst
de datum van binnenkomst, en voor de nieuwe bodems, op de
tweede lijst voorkomende, de dag, waarop die van stapel geloopen
zijn of zullen loopen. De aldus bevrachte schepen komen achtereenvolgend op eene nieuwe lijst, welke eindelijk al de bodems bevatten zal, nu op beide lijsten voorkomende of die successivelijk
door lateren aanbouw op de nieuwe lijst zullen worden gebragt,
welke voortdurend voor nieuwe bodems zal worden opengehouden.
35. Die bevrachtingen zullen wat den voet en de voorwaarden
betreft, voortaan plaats hebben als voIgt:
De gedrukte bepalingen der thans bestaande chartepartijen
blijven in kracht, doch het tarief van lastberekeningen voor de
vracht, naar hetwelk bij de chartepartij verwezen wordt, ondergaat voor zooveel de koffie betreft die verandering, dat voortaan
.1.800 in stede van 1.500 Nederlandschepondenkoffiezullengeacht
worden een last daar te stellen. In verband hiermede wordt de
vracht per last kofiie met 17.- verhoogd, doch daarentegen die
voor aIle andere artikelen met 13.- verminderd, onder behoud
der bestaande reductie voor de oudere schepen. Dienovereenkomstig zullen die vrachten zijn als voIgt:
Voor schepen, die minder dan 10 reizen voor de Maatschappij
hebben gedaan:
1147.- per uitleverend last koffie, suiker en specerijen,
1137.- per uitleverend last van aIle andere artikelen;
voor schepen, die hunne lode, nde of 12de reis voor de Maatschappij doen:
1142.- voor koffie, suiker en specerijen,
o 1132.- voor aIle andere artikelen,
en eindelijk voor schepen, die hunne 13de of eene nog latere reis
doen:
f 13~.- voor diverse eerstvermelde producten,
f 122.- voor alle overige,
met behoud der 15% avarij en kaplaken, terwijl voorts evenals
thans de vracht der grootere bodems voor elke 100 lasten, odie
door dezelven hoven de 400 wordt uitgeleverd, eene progressive
vennindeJ,ing van 15.- per last ondergaat.
36. De verpligte expertise der schepen voor de bevrachting
blijft behouden, doch in de uitrusting en bemanning derzelve
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zullen de boven omschrevene wijzigingen en vereenvoudigingen
worden gebragt. Voorts zal de vracht voor de goederen, die van
hier naar Indie worden uitgezonden,geene verandering ondergaan,
doch voortaan eene vracht van t 71/2 per last met 15% avarij en
kaplaken worden toegekend aan de transporten van steenkolen,
metselsteenen enz., die tot hiertoe vrachtvrij plaats hadden.
37. Aldus was de Directie werkzaam aan de uitvoering van
het raadsbesluit van r6 Juny laatstleden. Aldus regelt zij, ook
in den geest van dat besluit en naar de behoefte en eischen van
tijd en omstandigheden, het door menigerlei moeyelijkheid gekenmerkte werk der scheepsbevrachtingen voor het vervolg.
Zij vermeent daarbij getrouw te zijn gebleven aan de artikelen
van overeenkomst en den weg te zijn ingeslagen, dien de .billijkheid aanwijst.
In die overtuiging getroostte zij zich het omslagtige, waardoor
voor haar het bevrachtingswerk voortaan zal worden gekenmerkt.
38. Eerst na de afsluiting dezer mededeeling is aan de Directie
het resultaat bekend geworden van het daarbij bedoelde, naar
aanleiding der Iaatste ministrieele aanschrijving ingestelde onderzoek, de zware ankers, zeilen en den scheepsdoctor betreffende.
Hetzelve heeft haar gevoelen bevestigd, dat de.bestaande·bepalingen ten aanzien van het getal en de zwaarte der ankers geene
wijziging gedoogen en dat ook eene verdere vermindering der
dubbele zeilen, evenals het afschaffen van den zeilmaker op grootere bodems als onraadzaam moet worden geacht, zoodat een en
ander op den bovenvermelden voet naar haar inzien beho~rt
ingerigt te blijven. Het algemeen maken der verpligting tot het
varen van een scheepsdoctor behoort, om de in verband daarmede
voorgestelde vrachtverhooging voor de kleinere schepen, uit
den aard der zaak bij het Departement van Kolonien, doch de
Directie behoudt zich voor op deze zaak nogmaals de aandacht
van den minister te vestigen, onder opmerking dat de door Z. E.
gevraagde vergelijkende opgave aangaande de ziekte eri sterfgevallen tot geene afdoende resultaten kan leiden, doch dat ·dik-'
wijIs op de kleinere schepen meer behoefte aan geneeskundige
hulp bestaat dan op de grooteren, daar, bij de beperkte bemanning
van eerstgenoemde, de sterfte of ziekte aan boord in evenredig-·.
heid nog grooter ongerief moet veroorzaken.

IV.
BIJDRAGEN TOT DE GESCHIEDENIS DER NEDERLANDSCHE
GROOT-INDUSTRIE.
De twee achterstaande documenten hebben betrekking op twee der
grootste NederlandsChe fabrieken omstreeks 1840, die van Th. Pr6vinaire en van Jacobson en Co., beide te Haarlem werkzaam in de katoenbranche. Hun moeilijkbeden dateeren van na het jaar 1836, toen de
vrijstelling der Nederlandsche lijnwaden bij den invoer in Oost-Indit!
door de hefting van een recht van 121/. % werd vervangen 1).
N: W. P.

TH. pRtVtNAIRE, TE HAARLEM
HAARLEM. 8f~vrier

I842.
A Son Excellence
Ie Ministre des Colonies a. Ia Haye.

I.

J'ai l'honneur d'exposer

a. V. Exc. que fabricant depuis

30 ans, j'ai profite avec bonheur de la I~slation, qui favorisait

I

Ie developpement de l'industrie nationale.
2. En 1824 j'avais cree six etabIissemens:
Filature
Imprimerie
. t'
decoton.
Tem urene
Blanchisserie
.
Prodmts chimiques
et une maison a. Batavia pour l'ecoulement de mes produits.
3. En 1825 j'obtins Ia mMaille d'or a. Haarlem. En 1826
j'abimdonnai la maison de Batavia par menagement de mes rapports avec la Societe de <;ommerce. Associe commanditaire dans
1)

Vgl. over de Phoenix nog hierv66r bl. 46 en 50.

i) Verbaal Exh. 18 Februari 1842, no. 84 Gebcim.
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les trois derniers etabissemens, je dirigeais lesdeux premiers,
qui etaient les plus importans.
4. Ces etablissemens etaient en pleine activite en 1830. J'6ccupais alors 2.000 a 2.500 ouvriers.
5. La revolution survint. J'y fus oppose par conviction comme honnete homme, par devoir comme magistrat. J'etaisbOurgemestre de Molenbeek-lez-Bruxelles.
6. Fatigue d'un etat de choses, qui revoltait mes opinions,
malgre les caressesdu pouvoir existant, malgre les pri~res de mes
amis, je me decidai a venir habiter les provinces septentrionales,
on plus tard je me fixai irrevocablement en opt ant pour Ia qualite de Neerlandais en conformite des mesures, prises par Ie gouvernement a la suite du traite de paix avec la Belgique 1).
7. Appuye sur rna conduite, sur mes relations anterieures a.
mon arrivee dans les provinces septentrionales, je me presentai a.
la Societe de Commerce, qui me re~ut avec bonte et parftt satisfaite de mon arrivee et des offres de service, que je m'enipressai
de lui faire.
8. Un engagement librement et galamment debattu fut conclu
entre elle et moi, sous la condition de pouvoii donner a. mon etablissement l'etendue de ceux que j'abandonnais dans les provinces meridionales du royaume, et Ia promesse que la ' Societe y
contribuerait de tout son pouvoir.. J e pouvais reclanier cette
cooperation avecd'autant plus de raiSon et de confiance que je ne
rec1amais de sa part ni de celIe du gouvernement aucune iacilite
financiere .
. 9. Independamment du contrat que m'accordait Ia Societe
de Commerce, mon entreprise etait basee sur la legislation, qui
existait alors a Java et qui gatantissait une proteCtion de 25%
aux produits de mon industrie. Cette legislation fut modifiee en
1836 '); on frappa les niarchandises natioriales de I21/~ %. D~ eet
instant mes debouches se trouverent considerablement resserres et
je ne fis plus que des exportations insignifiantes, doni: Ie benefice
iut absorbe en commissions, faux frais, pertes sur les retours.
10. Mais j'eus par contre une ample compensation dans les
ordres importans de la Societe de Commerce, ordres que j'ai
1) 19 April 1839.
'> Bij publicatie van den Gouverneur·Generaal in Rade van 23 lois 1836.
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amon etablissement Ie grand developpement
qu'il a conserve depuis quelques annees.
II. Le placement de mes fabricats se faisant sur les marches
de 'nos colonies d'une maniere avantageuse de l'aveu meme de la
Societe de Commerce, je devais raisonnablement compter sur des
relations permanentes avec cette societe, et c'est ce qui ne me fit
pas hesiter a engager des capitaux considerables dans mon etat;~ecutes en donnant

~lissement.

12. Cette juste attente a fait place aujourd'hui a l'incertitude la plus alarmante et je me vois menace par l'absence absolue
d'ordres de Ia Societe, sans qu'elle puisse me permettre d'entrevoir Ie terme d'un etat de choses aussi penible et aussi mena<;ant
pour Ie sort des capitaux enormes engages dans mon industrie.
13. Ces difficultes ne compromettent pas seulement l'existence
de mon etablissement ;elles compromettent encore et d'unemaniere
plus grave s'ilest possible, l'existence de I'important etablissement
de . filature et de tissage, qU'exploitent en cette ville messieurs
Jacobson & Cie. 1), chez lesquels je suis associe commanditaire.
14. Les difficultes et les dangers, qui mena<;aient ces deux ~ta
blissemens, m'ont fait reflechir aux moyens de rendre moins
onereuse que p~r Ie' passe la protection qu'on leur avait accorde,
en prenant en consideration que mon etablissement de teinturerie et d'imprimerie etait en position d'ass~er Ie placement de tous
les produits du Phoenix de Haarlem. J'ai songe a la possibilite de
reunir une societe d'exploitation des 2 fabriques.
IS. II faut a mon etablissement dans son developpement
actuel que ron ne pourrait restreindre sans augmentation sensible des frais generaux un placement assure de f 1.200.000--,
au ' Phoenix une vente de ...................
500.000-.
Ensemble .................... ; .. f 1.700.000-.
.16.: Si la reunion des deux eta1;>lissemens .~ut avoir lieu en
une seule societe, Ie Phoenix trouvant un ecoulement assure
pour ses calicos dans mon etablissement, Ies sacrifices qu'exigeait
Ie placement isole de ses produits pourraient etre reduits sensiblement par la faveur dont mes articles jouissent sur nos marches
coloniaux, et la valeur a ecouler se bomerait a t 1.200.000.-:-.
17. J'ai fait a la Societe de Commerce des propositions pour
1) VgI. betvolgende stuk.
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obtenir son concours a la realisation du projet en question. Je
lui ai dernande si elle voulait s'engager a prendre pendant une
periode de quelques annees un nornbre determine de pieces de rna
fabrication, moyennant quoi je m'engagerais a tenir les deux
etablissemens en activite.
18. Un semblable contrat etait en effet un preliminaire necessaire a l'erection d'une societe, et cette societe etait a son tour
la condition fondernentale de toute la combinaison, car 'je ne
pouvais songer a me charger seul du poids et des risques d'une
telle entreprise.
19. Tout en m'assurant qu'elle goutait fort mon projet et
qu'elle travaillerait volontiers a Ie rnener a bonne fin, la Societe
m'a fait connaltre par Ia lettre ci-jointe 1), que ses dispositions
bienveillantes etaient neutralisees par des difficultesde position,
qu'il ne dependait pas d'elle a resoudre.
20. . Dans cet etat de choses je ne crois pouvoir mieux faire,
Monseigneur, qu'en prenant mon recours vers Votre Excellence.
Si l'importance des deux etablissemens, dont il s'agit, etait moins
connue de Votre Excellence, je lui dirais que leur ensemble represente en ba.timens et machines une valeur qui s'eleve a pres d'un
million de florins; qu'ils emploient plus de mille ouvriers de tout
age, de tout sexe et que la main d'oeuvre payee annuellement
s'eIeve a / 250.000.-, non compris les sommes depensees en combustibles, frais de transport, achat de matieres, entretien de machines, enfin de toutes les depenses, qui constituent les frais generaux d'une fabrique.
2I. Je ne fatiguerai pas V.Exc. de l'enumeration des difficultes,
que nous avons eu a vaincre avant de mettre nos etablissemens
sur Ie pied ou ils se trouvent. La filature et Ie tissage presentaient des eceuils graves et nombreux, qui ont rebute les premiers
entrepreneurs et ont occasionne des pertes considerables. Lesfilatures erigees en Overijssel en sont la preuve.
22. Quant ala teinturerie et l'imprimerie sur rouged'Adria:nople, personne n'a songe a m'imiter, tellement on etait generalement penetre des difficultes que cette branche deliCate de fabrication deva:it rencontrer. Tous ceux qui la connaissaient,declaraient hautement l'impossibilite de' rcussir et cependant ma
') Niet aanwezig,

.

;
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marcbandise est estimee a Java au moins a regal de la marchandise et'rangere.
23. Teinturiers, graveurs, imprimeurs, mecaniciens, j'ai
tout forme a. tel point que sur pres de 400 ouvriers, que j'emploie
a. Haarlem, il ne s'en trouve pas 20 etrangers au pays.
24. 50\1s Ie rapport de I'economie de production je crois etre
alle aussi loin qu'il est possible, quand on produit des quantites
limites. Aussi serai-je pleinement satisfait de rna position, si un
placement regulier pouvait etre garanti a rna marchandise au
prix auquella meme marchandise s'obtient a l'etranger.
25. Je n'oserais pas dire la meme chose en cequi conceme Ie
Phoen~, la pr09uction dans les etablissemens de cette espece
etant circonscrite dans des limites en quelque sorte infranchissables
et la main d'oeuvre devant suivre necessairement les phases de la
production.
26. j'ose esperer, Monsieur, que les besoins de nos fabriques
serontpris en consideration bienveillante par V. Exc. et que
vous re~onnaitrez que des fabricans, fussent-ils meme etrangers, ce qui n'est pas Ie cas, qui ont engage une ' forte partie
de leur,fortune dans des entreprises industrielles que Ie gouvernementavait prises sous son patronage, au point que notre Prince
Heredit~ire ne dedaigna pas de poser la premiere pierre ,de l'un
des edifices, sont dignes de son interet et meritent uq,e protection
d'autant plus grande, qu'ils ont entrepris de grandes et de difficiles choses avec un succes remarquable.
27. Ce qu'ils sollicitent aujourd'hui du gouvemement, c'est
une mesure conservatrice, qui previenne une roine inevitable,
s'ils etaient abandonnes a leurs propres moyens d'ecoulement.
28. Conv~incu de la sollicitude de notre auguste monarque
pour tout ce qui est grand et juste, pour tout ce qui peut interesser la prosperite publique et particuliere, convaincu que V.Exc.
est son digne interp~e, Ie soussigne prend la respectueuse confiance de lui soumettre les ditlicultes de sa position, la priant
d'ecarter les obstacles qui s'opposent a la realisation de la combinaison projetee, en determinant la Societe de Commerce par
l'influence, que Ie gouvemement et V. Exc. doivent necessairement exercer sur elle, a. 'preter a. cette combinaison Ie concours
sollicite, c'est-a-dire a assurer par des achats directs pendant quelques annees l'ecoulement des produits des deux fabriques.
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29. Le soussigne a cru devoir apporter aux pieds de V. Exc.,
l'humble expose, qui precede par Ie motif que Ies grands etablissemens d'industrie, dont il est question, n'ont ete crees qu'en
consideration de nos possessions coloniales et qu'ils ne peuvent
exister sans Ie debouche que ces colonies leur offrent.
Je suis avec Ie plus profond respect. Monseigneur; de Votre
Excellence Ie serviteur Ie plus obeissant
(s.) PUVINAIRE.

II 1).
DE PHO,NIX, TE HAARLEM.
ROTTERDAM,

Februari

10, 1842.

1. Ik hoop, dat Uwe Exc. het mij niet euvel zult duiden
Uwe Exc. over ' een onderwerp van alge~een belang te onderhouden, waarbij ik echter bijzonder betrokken ben.
~et adres, door den heer Previnaire van Haarlem aan Uwe Exc.
ingezonden S), is mij bekend.
twee der scboonste industrieele etablissementen op de vaste
wal van EUlopa zijn bunne vernietiging nabij ; vooral is zulks bet
geval' met mijne fabriek.
De verwerijen en drukkerijen kunnen elders billijke calicots
koopen; ik moet mijn katoen zoo duur als de Enge1schen betalen,
soms duurder, wanneer ik verpligt ben die van Hivre. of Liverpool te ontbieden.
2. Het is pligt, bevorens deze fabrieken of de Pbonix te 5100pen, naar middelen om te zien wat of dezelve in stand kan
houden.
3. Ook uit een politiek oogpunt is het niet wenscbelijk, dat
deze stooping plaats bebbe. Wij zouden daardoor aan Engeland
een scherp wapen tegen onze industrie in banden geven. Zij kan
en zal daardoor bewijzen, dat die industrie hier niet tebuis behoort.
1) Aan Z.Exc. den heere J. C. Baud, Minister van KoloDit!n enz. te 's Rase. verbaa1 em. 18 Februari 1842, no. 84 Geheim.
") Vgl. het voorgaande stuk.
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4. De heer Wilson, Engelschman en bleeker te Haarlem, was
de eerste, die bij zijne bleekerij een mechanique weverij wilde
oprigten. Deze onderneming moest hij spoedig staken, omdat hij
geen kans zag Hollandsch werkvolk voor dien vereischten arbeid
te vormen.
5. De heer de Heyder ,te Leyden had zijne spinnerij nit
Belgien medegebragt 1), en moest ook daarmede om dezelfde oorzaak eindigen.
6. Eindelijk beproefden de heeren Poelman fils et ter Vaecken
door de oprigting van het hoogst belangrijke etablissement de
Phonix eene mechanique spinnerij en weverij daar te stellen.
Daartoe werden zij krachtdadig door de Nederlandsche Handelmaatschappij ondersteund.
7. Maar ook deze heeren, zoowel als de heer Couvreur van
Maldegchem, welke zij aan zich slooten, zagen dat hun doel niet
te bereiken was, in weerwil zij de beste werklieden van Belgien
hadden doen komen.
8. Ik - als Hollander - had den moed om dit etablissement
van gemelde heeren, die naar Belgien terug zijn gekeerd, voor
·zes tonnen gouds te koopen. De heer Previnaire wierd in mijne
firma assode commanditaire. De fabriek, waarvan geen vierde
gedeelte in werking was, moest volbouwd en volmaakt worden,
waardoor de Phonix ons t 890.000.- gekost heeft.
Van de nieuwe vleugel,welke wij deden b~bouwen, heeft Z. K.
H. de Prins van Oranje de eerste steen gelegd.
. 9. Het streelt mijne eigenliefde, dat naardien ik in Engeland
en op de vaste wal van Europa de meeste takken van industrie
heb leeren kennen, wij een groot problema hebben opgelost.
Op dit oogenblik zijn 22.000 spillen en 4ro power-iooms in de
Phonix werkzaam en·van de ruim 700 werklieden, welke daar een
goed bestaan kunnen vinden, zijn er slechts 35 vreemdelingen
overgebleven. De Phonix kan jaarlijks van 2.400 draads 100.000
stukken en van 3.000 draads 60 a 70.000 stuks calicots door haar
eigene garens produceerim en zelfs nog garens ter verkoop overbehouden.
ro. Het grootste etablissement van dien aard in Belgi!n is
naauwelijks de helft zoo groot als de Phonix; maar de ondervin1) Vgl

over' hem het artikel

Jaarboekje van 1906, bl.

I

v.v.

.. P. L. C. Driessen" van Fe!. Driessen in het Leidsch
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ding beeft ons, na aile die opofferingen, zorgen en verdriet overtuigd, dat wij zonder krachtdadige bescherming der Ned. Handelmaatschappij niet bestaan kunnen en zoo wij die bescherming
na het einde van ons contract met de Ned. Handelmaatschappij
(binnen 4 a 5 maanden) niet behouden kunnen, wij door het
staken onzer werkzaamheden ons veelliever thans ~n verbazend
verlies getroosten m~ten, dan doorwerkende ons welligt in het
ongeluk storten.
II. Wij kunnen nimmer de garens zoo billijk maken aIs de
Engelschen die leveren door hunne voortdurende overproductie.
De localiteit veroorlooft ook niet lagere loonen aan ons werkvolk
te geven dan thans geschiedt.
12. Ik had de Ned. Handelmaatschappij aangeboden om de
Phonix voor hare rekening in werking te houc;len, wanneer zij ons
slechtss% rente en 71/.% usure van een capitaal van 4 tonnen
gouds wilde garandeeren. De N. H. Mij. gelooft, <iat hare statuten
zoo iets niet veroorloven. Ik moest dus tot de vemietiging der
Phonix besluiten. Daardoor ging het schoonste, het belangrijkste
en kostbaarste etablissement "voor den lande verloren. De met
moeite gevormde 700 werklieden worden van een zeer goed bestaan en de stad Haarlem van een inkomen beroofd van meer dan
drie tonnen gouds jaarlijks, die aan werkloonen en andere behoeften betaald worden.
13. Geen wonder dus, dat toen ik het plan van den heer
Previnaire vemam en hetzelve goed onderzocht had, ik hetzelve
krachtdadig ondersteunde, aIs zijnde het eenige middel om deze
beide etablissementen voor bet land te conserveeren. De productie der Phonix was tot heden calicots, die grootendeels gebleekt naar Java verzonden werden en dus met de Engelschen
steeds in concurrentie kwamen. Ten gevolge van bet plan van den
heer Previnaire zouden de calicots der Phonix door zijne fabriek
Adrianopelrood geverwd worden. Dit fabricaat kunnen de Engelschen van dusdanige qualiteit niet maken"(zieSymons,page226 1 ) .
De Zwitsers en Franschen zijn voor dit artikel onze grootste concurrenten op Java. De Engelschen hebben vergeefs gepoogd
Adrianopelrood zoo schoon te vervaardigen; lucht en water
scbijnt zulks te beletten. Zij bebben van Zwitserland en Elber1) Mij onbekend.
NED. ECON. - HIST. ARCHIEI'. JAARBOEK I.
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feldt werklieden ontboden en hebben hunne roodverwerijen zonder succes opgerigt. Zij zenden hunne witte garens naar Elberfeldt, waar die rood geverwd en in blikke kistjes gepakt worden;
zoo komen die terug naar Engeland om naar Engelsch-India verzonden te worden.
14. Het fabricaat der geprojecteerde maatschappij van den
heer Previnaire zal den Engelschen dus geene belangrijke concurentie aanbieden en daar hetzelve juist door de rijkste Javanen
gekogt wordt, is het staatkundig zoo noodzakelijk, dat zij weten,
dat zulks van het moederland afkomstig is. Ik geloof ook met
eenige zekerheid te mogen zeggen, dat de Ned. Handelmaatschappij op dit fabricaat geen of een momentaneel onbeduidend verlies
geleden heeft. Het is een arlikel van luxe; voor lndien echter schijnt
het onmisbaar te zijn. Wanneer het Indische gouvernement aan
de Ned. Handelmaatschappij gedurende 3 jaren de verliezenop die
uit te zenden goederen (ten bedrage van II a 12 ton jaarlijks)
guarandeert, door welke guarantie de Ned. Handelmaatschappij
tegenover de commissarissen gedekt is, dan zal, denk ik, de Ned.
Handelmaatschappij een nieuw contract sluiten voor 3 jaren; ik
geloof dat het gouvernement er niets bij waagt en langs dien
weg worden die twee etablissementen in het leven gehouden.
15. Men verzekert, dat het gouvernement onze industrie aan
Engeland zal opofferen, in de hoop daarvoor een nieuw suikerdebouche te verkrijgen. Moet dit offer geschieden, tengevolge
waarvan de groote etablissementen te Haarlem gesloopt moeten
worden, dan kan en zal Engeland niet weigeren daarvoor een
schadevergoeding in geld toe te staan; want vol vertrouwen op de
regeering heb ik het grootste gedeelte van mijn fortuin gewaagd
en terwijl andere fabrikanten groote winsten in den beginne geoogst hebben, ben' ik met mijn etablissement, dat kostbaarder is
dan aIle tezamen, aan een allerbelangrijkst verlies blootge':'
steld.
16. De Engelschen zullen onze Javasuiker geen bijzonder
voordeel toestaan. Wordt omtrent de invoer van suiker een besluit genomen, dan zal hetzelve toepasselijk zijn op alle vreemde
suikers, waarvan men ons niet uitsluiten kan. Sir Robert Peel 1)
zal zich omtrent een vrijzinniger handelssysteme spoedig ver1) Engelsch minister; van 1812-1818 Staatssecretaris voor [erland.
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klaren. De reeds bestaande voorbereidende inligtingen voor dat
doel zijn hoogst gewigtig.
17. Het is genoegzaam bekend en de heer van Dam van
y sselt 1) kan zulks bevestigen, dat ik steeds met aile kragten
hoge regten enz. heb tegengehouden om daardoor meerdere fabrieken hier te lande een kunstmatig bestaan te verschaffen.
Maar die fabrieken, die nu eenmaal bestaan en welkers behoud ik
vooral uit een politiek oogpunt voor Java noodzakelijk beschouw,
deze dient men in 't leven te houden en zulks kan met geringe
opofferingen door het plan van den heer Previnaire geschieden.
Het is de Indische kas, die in geval van verlies op het fabricaat
daarin voorzien moet, want het is in het belang van Indi~n, dat
die fabrieken opgerigt zijn en werkzaam moeten gehouden worden.
18. Eigenbelang is niet de hoofdspoorslag, die mij dusdanig
doet spreeken, maar uit innige overtuiging geloof ik, dat wij aan
Engeland - en vooral thans - niet mogen toonen hoe zwak onze
industrie is en dat dezelve niet zonder groote protectie bestaan
~an. Bij aIle onderhandelingen verliezen wij daardoor onze kracht.
O· iJg.:· Ik had het voornemen niet, Uwe Exc. nopens deze zaak te
~ Q1iderhoucI}riJ. en Uwe Exc. 's krachtdadige ondersteuning in te
'- .Cl .
C:j
~l\.; ~ar mijn genomen besluit om de werkzaamheden der
;; /;- ~~WX~. ;e staken en de fabriek te sloopen heeft eenige achterdogt
•
I pij 1riiji)'e deelgenoten opgewekt, als handelde ik door eene im· .
'ptil'5ie;' an het gouvernement. Ik mag dit verdagt niet op mij
late rosten, weshalven ik thans ook opentlijk het plan van den
heer Previnaire ondersteun en de vrijheid neem Uwe Exc. dringend te verzoeken het belang der zaak in overweging te nemen en
de fabrieken, al ware het ook nog maar voor 3 jaren, niet aan bestellingen te laten ontbreeken. Uwe Exc.zal mij veroorloven 'hier
nog bij te voegen, dat de meeste spoed vereischt wordt. De werkzaamheden der Phonix kunnen geene acht dagen gestaakt worden
zonder aan het gevaar blootgesteld te zijn van haare met zooveel
moeite en zorg gevormde werklieden te verliezen.
Ik heb de eer enz.
'<;

(w.g.)

1)

EDWARD LEVIEN JACOBSON.

Waarscbijnlijk is E. W. van Dam van Ysselt bedoeJd, in 1844 een der "negen'

mannen".

v.
MEMORIE VAN J. GOLDBERG OVER DE NEDERLANDSCHE
TEXTIELINDUSTRIE.
Een der eerste onderwerpen, dat na het herstel aan de orde kwam, was
het totstandbrengen van de grensrechtelijke wetgeving. Groote spoed werd
hierbij in acht genomen, wat zonder moeite kon geschieden, claar het
vroeger geldende algemeene tarief van 1725 over bet geheel den handel
weI ~d voldaan en dus slechts met de later aangebrachte toevoegingen
behoefde te worden overgenomen 1). Reeds den 7en December 1813
werd hieraan verbindende kracht toegekend. Het was echter reeds dadelijk duidelijk, dat dit slechts een provisioneele maatregel kon zijn; de
verhoudingen in den nieuwen staat waren geheel afwijkend ~ die van
de Republiek of van bet tijdperk der Revolutie.
Ook sloot de met steeds grooter waarschijnlijkheid tegemoet geziene
samenvoeging van Nederland met Belgie de mogelijkheid van een directe
definitieve regeling uit.
De bevrijding van de Fransche heerschappij had in Belgi8 de uitvoering van een tarief op den in-, uit- en doorvoer noodzakelijk gemaakt, dat den 20en Juni 1814 in werking trad I). Van dit oogenblik
af gold het dus voor de Nederlandsche regeering het nieuw te ontwerpen
tarief toe te passen op de gemeenschappelijke economische ' belangen,
die beide deelen van het rijk hadden. Den 2gen September I8IS werd
het maken van een ontwerp-tariefwet betreffende de in- en uitgaande
rechten aan den toen eerst voor eenige maanden benoemden DirecteurGeneraal der Convooien en Licenten H. L. Wichers 8) opgedragen. In den
zeer korten tijd van anderhalve maand heeft deze zich van de opdracht
gekweten. zoodat hij reeds den 13en November de verlangde ontwerpen
van wet en tarief. vergezeld van een nota van toelichting, den Koning
kon aanbieden. Als leggers hiervoor hadden hem buiten het reeds genoemde plakkaat van 1725 en de Belgische wet van 1814 nog een ont1) De lijst van 1725 met de aanvullingen komt o.a. voor in l'Espine-le Long, De
koophandel van Amsterdam 10 , IV, bI. 229 v. v., 296 v. v.
I) 27 October 1814 door een nieuw tarief vervangen.
I) Hij bad zijne functie 23 Februari 1815 aanvaard.
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werp van wet van 1804 en de wet van 26 Februari 1802 op den doorvoer gediend.
Het standpunt door den ontwerper ten opzichte van het vraagstuk
van vrijhandel of beschermlng ingenomen, wordt door dezen aldus aangegeven, dat hij voor vele artikelen de rechten heeft verhoogd, ja ze1fs
zware rechten heeft voorgesteld.
Bij een oppervlakkige beschouwing van het concept-tarief. vergeleken met dat, hetwelk thans in de noordelijke departementen bestaat.
zoude men welligt de aanmerking kunnen maken. dat het alsnu voorgedragene op vele artikelen merkelijk hoogere. ja zelfs zware regten
heeft gestold en alzoo niet analogue is aan het hierboven aangevoerde
systema.
Dit systeem kwam op de volgende beginselen neer:
Ie. De meest matige rechten, die men oordeelt mogelijk te zijn.
moeten worden opgelegd. als het krachtigste middel om den handel met
andere volken tot zicb te trekken;
2e. Geen volstrekte prohibitil!n mogen op den invoer worden voorgesteld dan die door de hoogste noodzakelijkbeid schijnen te worden
geboden:
3e. In verscheiden gevaIlen moet men in plaats van prohibitieve
maatregelen voor te stellen de rechten verhoogen in evenredigheid met
hetgeen men oordeelt dat de nationale industrie boven de vreemde
voor moet hebben;
4e. Vooral bij den uitvoer zijn prohibitii!n te vermijden.
Inzonderheid in het r6sume van zijn betoog komt het standpunt van
den ontwerper uit: bescherming van die industrie6n, waarvoor de concurrentie van het buitenland groot is.
Alles wat in het concept-tarief geprohibeerd is of met hooge rechten
op het inkomen is bezwaard. behoort tot die groote voortbrengselen
van volksvlijt. die .... hetzij geheel of nagenoeg met die der vreemden wedijveren. de tederste zorg van het gouvernement tot derzelver
conservatie verdienen. ja dringend eischen en welker aanmoediging
mitsdien van het uiterste aanbelang is. zonder nogtans op eene onbUlijke wijze den consommateur door den te hoogen prijs .... te belasten
en daardoor het monopolie van weinige of gebrekkige fabrikanten in
de hand te worken.
Dit ontwerp-tarief van Wichers is echter geen wet geworden. Bij besluit van 24 November 1815 droeg de koning het onderzoek hiervan en
dat van de hierbij behoorende algemeene wet op aan den Raad van
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Koophandel en Kolonien, waaraan afgevaardigden uit de Kamersvan
Koophandel te Amsterdam, Rotterdam, Dordrecht, Middelbnrg, Brugge,
Ostende, Gent, Antwerpen en Brussel en uit de Consultatieve Kamers
van Manufacturen te Kortrijk, Doornik, Bergen, Luik en Verviers werden toegevoegd, teneinde met de besprekingen onder leiding van Goldberg op den lIen December een begio te makeo.
In Maart 1816 waren deze g~iodigd eo werd eeo verslag hiervan
gearresteerd.
In zijn rapport aan den Koning, dat Goldberg aan de voorgestelde
ontwerpen toevoegde, zette hij zijn standpunt uiteen; Hij blijkt een
overtuigd vrijhandelaar te zijn.
Dat men niet ongerust worde, wanneer in het nieuwe tarief, hoezeer
naauwkeuriglijk op 'een gematigd fabryksysteem berekend, geene
zoodanige hooge regten kunnen opgenomen worden, waardoor de fabrykanten van anderen landen als een object voor den liberalen handel worden afgewezen. Dit is juist het uiterste, hetwelk men niet te
veel kan trachten te vermijden; het zoude den weg banen voor twee
zeer nadeelige gevolgen, welke in staat zijn den handel te stuiten, de
bronnen van ooze welvaart te verstoppen, onze fabryken te ruineren
en de geheele maatschappij, dienstbaar aan het momentaneel belang
van eenige weinige, eene geheel verkeerde gedaante te geven.
Herhaaldelijk blijkt dan ook in het rapport zijn afwijkende meening
van het project-tarief en van die van de gecombineerde vergadering,
wier voorzitter hij was geweest.
In de hieronder afgedrukte memorie over de Nederlandsche textielindustrie, waarin telkens de vraag van vrijhandel of bescherming naar voren komt, wordt noch de steller, noch de tijd waarin het is geschreven,
vermeld. Een enkel maal wordt van "wij" en "men"1) gesproken, doch dit
kan evengoed de weergave van de meening zijn van een schrijver, die zich
op den achtergrond houdt, als die van een collectiviteit. OnwiUekeurig
gaan echter de gedachten naar hem, die in deze jaren zulk een levendige
belangstelling heeft getoond in de economische aangelegenheden van zijn
land, den staatssecretaris van Koophandel en Kolonien, Goldberg, tevens
voorzitter der Commissie van onderzoek van de door Wichers ontworpen
wet en tarief. In hooge mate waarschijnlijk wordt ·dit door de overeenstemming van opvattiogen omtrent handelspolitiek en goederenverkeer,
die in het rapport, door Goldberg aan den Koning aangeboden, en in deze
') Vgl. bl. go, 91, 93. l :n, 125,

130
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memorie worden gevonden. O. a. kan bier gewezen worden op zijn voor
dien tijd zeker merkwaardige opvattingen omtrent het nauwe verband
tusschen in- en uitvoer. Maar ons vermoeden wordt vrijwel zekerheid,
als wij in datzelfde rapport (II § II) melding vinden gemaakt van een memorie over de manufacturen, die pij heeft opgesteld:
Er ontstaat derhalve de vraag : welke zijn de middelen ter instandhouding, opbeuring · en uitbreiding del' vaderlandsche takken van
voortbrengende en verwerkende werkzaamheid? Ten einde bier niet
al te wijdloopig te worden, neem ik de vrijheid U. M. aan te bieden de
biemevensgaande memorie, in welke deze materie ten aanzien der fabryken van manufactuurwaren behandeld is. Derzelver algemeene
resultaten kunnen op aIle fabryken toegepast worden en komen op de
navolgende grondslagen neder :
De inlandsche fabryken in staat te stellen om in kwaliteit en lagen
prijs der gefabriceerde goederen de vreemde fabryken niet slechts te
evenaren, maar zelfs te overtreffen, ten einde daardoor de concurrentie ten voordeele onzer fabryken te wijzigen en te handhaven,
en deze grondstelling geldt tevens voor aIle andere takken van
nijverheid.
Deze vraag naar de middelen tot opbeuring del' inlandsche textielindustrie wordt in de hieronder volgende memorie uitvoerig behandeld.
Nu wij weten wie de steller is, kaO ook de tijd van ontstaan gemakkelijker worden bepaald. Goldberg zal Of deze memorie hebben geschreven v66r
of tijdens de behandeling van de tariefwet in de Gecombineerde Vergadering of daarna, maar v66r het schrijven van zijn rapport aan den Koning.
In het eerste geval is het eind 1815, in het tweede de eerste helft van 1816.
Het waarschijnlijkst is, dat bij het stuk ter eigen ori~nteering in de ingewikkelde kwesties, die zich voordeden, heeft opgesteld, dat dan in 1815
zou zijn ontstaan. Inderdaad blijkt dat uit andere gegevens zoo te zijn, omdat de memorie herhaaldelijk over het "voorledene jaar 1814" spreekt 1).
Het project-tarief van Wichers is bovendien al bekend I). Dat voert ons
dus naar den tijd tusschen 13 November en 31 December 1815. En het is
zeUs mogelijk den ontstaanstijd der memorie nog nader te bepalen. Het is
nJ. niet waarschijnlijk, dat Goldberg aan het opstellen ervan is begonnen
v66r hij wist, dat hij een leidende rol bij de beraadslagingen had te spelen.
Dit nu is hem, althans oflicieel, eerst op 24 November bekend geworden 8) .

') Vgl. bl. 126, 133, 140,

ISO

enz.

2) Vgl. bl. 91 .

") K. B. no. 105 van dien datum.
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Het belang der memorie is in de eerste plaats gelegen in het feit, dat zij
ala een uiting van Goldberg mag worden bescbouwd en dat zij laat zien
boe de liberale hande1abeginse1en door Goldberg niet alleen in abstracto
worden verdedigd, maar op een praktiscb en afgerond onderwerp in toepassing worden gebracht. In de tweede plaats is zij be1angrijk uit algemeen handelspolitiek oogpunt. Het is in hooge mate interessant oit
dit geschrift te zien, welke in leidende kringen de invloed van de economi·
acbe belangen van Belgi6 op bet vraagstuk der tariefherziemng is
geweest. In andere ricbting waarscbijnlijk dan men zou verwacbten,
want de vereeniging van het protectionistisch gezinde Belgi6 met de
noordelijke handelsgewesten is voor Goldberg geen reden geweest zijn
conclusi6n in meer protectionistischen geest te formuleeren dan hij
in geval van een onvergroot Nederland naar alle waarschijnlijk·
beid zou bebben gedaan. In bet algemeen kan menzeggen, dat zijn
redeneering deze is geweest: de Belgiscbe industrie zal Of door de vet·
eeniging van Noord en Zoid een ,vergroot afzetgebied bebben,"waardoor
haar bloei zal toenemen, Of zij zal niet in staat zijn ook in de behoeften
van de noordelijke, dus ten slotte van het geheele rijk te voorzien.. In beide
gevallen echter is bescherming onnoodig.
Zooala uit bet reeds aangehaalde rapport aan den Koning blijkt, beeft
Goldberg blijkens bet bierboven afgedrukte citaat 1) gemeend, dat de alge·
meene resultaten, waarln bij in deze memorie is gekomen, op alle fabrieken
kunnen worden toegepast. Zij is dus van een verderstrekkende be·
teekenis.
Overigens bevat dit zeer systematiscb opgestelde stuk tal van gegevens
over de onderscbeidene takken van de omvangrijke textielindustrie: de
verschillende grondstoffen, halffabrikaten en eindproducten worden alle
ten opzichte van hun belangen voor den Nederlandscben handel bespro.
ken. Daarnaast zijn met name de cijfers van im· en export uitdeeerstejaren der t98 MUW van belang.
De bescbeiden betreffende de inlandscbe textielnijverbeid in den eersten
tijd tl& bet berstel, die ik mij voorstel in een der volgende Jaarboeken te
publiceeren, vinden in deze memorie een goede irueiding.
N. W.P.

I) Vgl. bl. 87.

NEDE'RLANDSCHE TEXTIELiNDUSTRIE.
MEMORIE OVER DE NEDERLANDSCHE FABRIEKEN VAN MANUFACTUURWAAREN, DERZELVER VERHOUDING tOT'S LANDS
VOORTBRENGSELEN EN TOT DEN HANDEL EN DE GRONDSTELLINGEN, DOOR HET GOUVERNEMENT TEN DEZEN OPTE
VOLGEN 1).
I. Het is een bijzonder, doth tevens natuurlijk verschijnsel,
dat de drie klassen, in welke de nijvre stand der burgelijke maatschappij zich verdeelt, diegenen namelijk, welke de producten van
de natuur inwinnen, diegenen welke dezelve vetwerken, en eindelijk diegenen, welke dezelve verhandelen en heen en weder verspreiden, onderling zeer verschillen in de wijze, hoe zij hunne belangens beoogen en te bevorderen trachten. Doch dat verschil is
geenszins gegrond in de natuur der zaak, maar alIeen in de wijze
van zien; ydere der gemelde drie klassen betracht gemeenlijk
niet dan de eigene belangens en overziet de naauwe aarteenschakeling van alIe tot een geheel. Het gouvemement daarentegen
dient geen ander gezichtspunt te hebben dan deze aaneenschakeling en er kunnen niet alIeen misslagen, maar ook onherstelbare
nadeelige gevolgen veroorzaakt worden, wanneer het bestuur,
luisterende naar de schijnba.re belangen van de eene klasse en die
der andere niet genoeg overwegende of geheel voorbijgaande,
eenzijdige beginselen aanneemt en in werking brengt. Zoodra nu
de vraag opgeworpen wordt: welke grondstellingen dienen gevolgd te worden bij het belasten van den handel met manufactuurwaren? dan moet niet alIeen en bij uitsluiting het belang van
den handel of dat van het fabriekswezen geraadpleegd worden,
maar het oog moet gevestigd wezen op het aIgemeen belang van
den staat, in hetwelke de belangen van handel, fabriekswezen en
landbouw saIhenvloeyen.
2. De handel echter niet op het eigene land beperkt zijnde,
Dlaar een gedeelte uitmakende van den aIgemeenen waereldhandel, zoo is het natuurlijk, dat er een waakzaam oog moet gehouden worden op de maatregelen, welke in mededingende en
naijverige staten genomen worden.
3. De hereeniging van alIe Nederlandsche gewesten tot Mn
rijk vordert een oordeelkundige herziening der thans bestaande
1) Collectie Goldberg, port. 207, Aigemeen Rijksarcbief te 's-Gravenbage.

)
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wetten en het financieel systema vereischt zeker een voomame
opletteridheid. De thans nog werkende wetten ten aanzien der
belastingen op den handel en voomamelijk der in-, uit- en doorgaande rechten, zijn zeer verschillende in de noordelijke en zuidelijke provincien 1) en zullen dus moeten overeengebracht worden.
Dat verschil is vooral zichtbaar bij de manufactuurwaren en
dus Qok bij het fabriekwezen.
. 4.Een middenweg kan daarbij niet gekozen worden, want
dezelve zoude niet dan halve maatregelen voortbrengen en meer
nadeeI veroorzaken, als wanneer men zonder onderzoek het eene
of het ander der thans bestaande beide systeemen wilde verkiezen. Men dient dus af te zien van alle onderscheiding ten aanzien
van zuidelijke of noordelijke provincien en alleen in het oog te
houden en rijpelijk te overwegen het ware belang van het geheele
rijk. De fabrikeurs hebben sedert meer dan een eeuw herwaards
de protectie van het bestuur gedurig ingeroepen, klagende over
het verval hunner fabrieken en onderscheidene middelen van
herstel voordragende. De fabrieken vereischen, volgends de
grondstellingen eener gezonde staathuishoudkunde, de .voorname zorg van het bestuur, maar de belangen van handel en
landbouw dienen, gelijk gezegd, mede in het oog gehouden.
5. Alle deze aanmerkingen rijpelijk overwegende, meent men
dat het bij de beoordeling dezer zoozeer belangrijke zaak voornamelijk op de navolgende stukken aankomt:
I. In welken staat bevinden zich tegenwoordig de Nederlandsche fabrieken van manufactuurwaren in betrekking tot de
inlandsche voortbrengselen en den algemeenen handel?
2. In welke verhouding staan dezelve tot de soortgelijke fabrieken in andere mededingende landen?
3. Welke middelen tot derzelver instandhouding en opbeuring worden door de inlandsche omstandigheden aangeboden en welke kunnen door het gouvemement in werking
gebracht worden? ·
4. Welke beginselen dienen aangenomen te worden bij de regeling der in- en doorgaande rechten op de manufactuurwaren?
1) In de noordelijke gewesten gold het plakkaat van 31 Juli 1725 met de daarin tot de
inlljving bij Frankrijk aangebrachte veranderingen (ingevoerd 7 Dec. 1813), in de zuide·
lijke het tacief van 27 October 1814.
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6. In welken staat bevinden zich tegenwoordig de Nederlandsche fabrieken van manufactuurwaren in betrekking tot
de inlandsche voortbrengselen en tot den algemeenen handel?
Onder de benaming van manufacturen verstaat men mer aIle
uit gesponnen vIas, hennip, wollen, katoenen, zijde en haar bereide stoffen en andere waren, waaronder ook de garens te rekenen. De beredenering der artikelen van het project-tarief 1) doet
duidelijk zien, dat de fabrieken van deze waren in de noordelijke
provincien thans op verre na zoo bloeyende niet meer zijn als
dezelve weleer waren. Men heeft dus deze aIom bekende zaak
niet weder op te helderen. De zuidelijke provincien hebben gedurende de Fransche overheersching ten aanzien van het fabriekwezen eenige voordeelen behaald, welke uitwerkselen geweest
zijn van het voor den handel zoozeer oppressief systeema, in
Frankrijk aangenomen 2).
7. Ten einde nu deze vraag met meer juistheid te beantwoorden, zal men van de verschillende soorten der fabrieken iets
nader moeten zeggen.
a. Bewerking "van het vIas.
Het beredeneerd artikel vias wijst aan, dat de noordelijke
provincien een groten rijkdom van vIas jaarlijksch voortbrengen
en zeer grote quantiteiten buitenslands verzenden. Ook de zuidelijke provincien, vooral de beide Vlaanderen, Henegouwen en
Braband, oogsten en verzenden veel vIas. Het materiaal om
garen, linnen enz. te maken ontbreekt dus geenszins en hetgeen
nog meer is, hetzelve is in de Nederlanden naar evenredigheid
van de qualiteit goedkoper dan buitenslands, want anders zou
de" vteemde fabriqueur de Nederlandsche vIas niet koopen.
Wanneer men nu bedenkt, welke groote quantiteiten van garen,
linnen enz. jaarlijks ingevoerd worden, vooral in de noordelijke
provincien, dan schijnt het vreemd, dat de Nederlander zijn
eigene vIas niet zelve bewerkt. Vlaanderen levert zeer grote
quantiteiten Iinnen enz. voor den buitenlandschen handel op;
men kan derhalve met recht vragen, waarom vindt hetzelve niet
') Van 13 November 1815. opgesteld door den Directeur·Generaai der Convooien en
Licenten Jhr. H. L. Wichers .
•) Ret continentale stelseJ.
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ook in Holland plaats en zoude Holland misschien niet den invoer van vreemd linnen ontbeeren kunnen, wanneer het door
Vlaamsch linnen (zijnde in het vervolg binnenlandsch) voorzien
kan worden?
De oorzaken van het verval der Hollandsche garenspinnerij en
linnenweverij schijnen de navolgende te zijn:
In die landen, alwaar deze fabriek bij uitstek gevestigd is,
bestaat dezelve niet zozeer in enkele min of meer grote ondemeemingen, welke op zich zelve zouden bestaan, maar dezelve is
grotendeels een bijwerk van den landman, en de zoogenaamde
fabrikeur is eigenlijk alleen koopman of ook weI bereider. De
Duitsche, Irelandsche, Vlaamsche en Henegouwsche boer weeft
van het gaten, door zijn vrouw, dochters en dienstmeiden meestal
uit eigen geteelde en bereidde vIas gesponnen, gedurende den
tijd, welke het werk van de landbouw ledig staat, zooveellinnen,
dat hij daarvan jaarlijks eene parthij verkoopen kan. Anderen
houden zich aIleen bezig met in leedige uuren te spinnen, verkopen het garen of doen van hetzelve door bijzondere wevers
linnen weven. De.landbouw geeft aan deze naarstige menschen
doorgaans een genoegzaam bestaan, en hetgeen zij door spinnen
en weven verdienen, wordt als zuivere winst beschouwd. Daarvandaan dat de besteedde arbeid minder in aanslag gebragt wordt
en dus deze garens en linnens tegen prijzen, naar .evenredigheid
van het werk zeer gering, in den handel komen. Deze fabriek
bestaat dus best in de dorpen en kleine landsteden en niet in de
volkrijke steden, alwaar meer gelegenheid voorhanden is tot
een ruimer verdienste. De landlieden van eenige gewesten der
noordelijke provinci~ doen weliswaar ook van eigen gesponnen
garen eenig linnen weven, doch nauwelijks zooveel als in hWl
huishouding nodig is; er komt dus daarvan niets in den handel.
Het zoude overtollig zijn de oorzaken van dit verschijnsel te
ontwikkelen; men gaat derhalve over tot de beantwoording der
tweede vraag: of het waarschijnelijk is, dat de Vlaamsche linnens
den invoer van vreemde zullen doen vervallen. Hoe aanzienlijk
ook de bewerking van het vIas tot garen, linnen enz. in eenige der
zuicfelijke .provincien bedreven worde, ~Q blijkt toch reeds uit de
beredeneerde artikelen van het project-tarief 1) (zie garen, lint
1) Zie biz. 91, noot I.
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en lijnwaden), dat de voortbrengselen der fabriek onvoldoende
zijn voor de inlandsche consumptie van het geheele rijk. Hiervan
zal men z~ch nog meer overtuigen, wanneer in aanmerking genomen wordt het verscbil der soorten van linnen enz., we~e in
den handel en in huiselijk gebruik voorkomen. De zoogenc;>emde
Vlaamsche linnens, hoe deugdzaam ook, zijn niet even gescbikt
voor alle de onderscheidene wijzen van gebruik, daarvandaan
dat ook andere soorten in den handel nevens de Vlaamschen
gedebiteerd worden en dus ook in de Nederlanden i,ngevoerd
worden, terwijl aanzienlijke quantiteiten Vlaamsch linnen wederom naar ~uitenslands verzonden worden. Deze schakel van handel
bezorgt juist het voordeel der fabrieken.
b. Zien we thans de tegenswoordige toestand van de katoenfabriek. De ruwe katoen kan gerekend worden een voortbrengsel
van het rijk te zijn, dewijl hetzelve in de Nederlandsche Westen Oost-Indische kolonim veelvuldig geteeld wordt. De handel
daarmede is in de noordelijke provincien altijd zeer belangrijk
geweest en er hebben tevens zeer aanzienlijke fabrieken van allerhande katoenen en halfkatoenen stoffen en manufacturen bestaan; de Hollandsche katoendrukkerijen waren weleer zeer vermaard. Thans is dit zeer veranderd; het is waar, de Stichtsche
en Overijselsche 1) katoenfabrieken zijn nog belangrijk en er werken ook in Holland nog eenigekatoendrukkerijen, maar het onderscheid van het tegenwoordige en voorledene is zeer in het oog
vallend. De grote quantiteiten van katoene stof en manufacturen, welke jaarlijksch ter consumptie ingevoerd werden (gelijk
men bij de beredeneerde artikelen van het project-tarief I) aangewezen heeft), bewijzen dat de inlandsche fabrieken in de con. sumptie niet voorzien kunnen. Het is waar, er worden ook van de
inlandsche gefabriceerde goederen aanmerkelijke partijen gezonden, maar deze verzending kan tegen den invoer van anderen
niet opwegen.
Wanneer men nu bedenkt, dat de katoenfabrieken der noordelijke provincim de ruwe stoffen · zoo te zeggen uit de eerste
hand ontfangen, terwijl de Zwitsersche en Duitschefabrieken
hun materialen niet anders dan uit de tweede of derde hand en
1) In Twente.
I) Zie bl. 91, noot I.
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veelal over onze mark ten verkrijgen, en dus veel meer onkosten
en ongelden te dragen hebben, dan heeft het een vreemd voorkomen, dat deze laatste bloeyen en met de Engelsche wedijveren,
terwijl de onze in verval geraakt zijn, zoodat wij veelal de gewerkte goederen uit dezelfde handen ontvangen, aan welke wij de
ruwe stoffen geleverd hebben. De oorzaken van dit verschijnsel
zullen: in de navolgende afdeeling ontwikkeld worden.
De zuidelijke provincies bezitten tegenwoordig zeer aanzienlijke katoenfabrieken en de stad Gent munt bovenal uit. De
katoendrukkerijen zijn mede in deze provincien menigvuldig
en aanzienlijk, doch de invoer van vreemde katoene stoffen en
manufacturen is niettemin ook in deze provincien zeer beduidend, waaruit voIgt dat de eigene fabrieken, hetzij aan de behoefte, hetzij aan den smaak der consumateurs niet voldoen kunnen, tenminste niet tegen dezelfde prijzen als den vreemdeling.
Tot dusverre hebben de Belgische fabrieken de ruwe stoffen niet
anders dan uit de tweede of derde hand ontvangen, doch dat
nadeel zal ophouden, zoodra de Belgiers, met de Hollanders tot
een yolk vereenigt. deel zullennemen in de directe vaart op de
Nederlandsche kolonien. en daaruit kunnen eenige voordeelen
voor de Belgische fabrieken voortvloeyen. De vraag echter of deze
te verwachtene voordelen zeer groot zijn zullen, dat daardoor
aIleen de fabrieken tegen de buitenlandsche concurrentie kunnen
verzekerd worden. kan eerst bij de navolgende afdeling beantwoord worden.
c. De fabrieken van wolle stoffen en manufacturen hebben
weleer een der voornaamste bronnen van rijkdom voor de Nedcrlanden uitgemaakt. Hun verval is alom bekend, doch is hetzelve
in de noordelijke provincien groter dan in de zuidelijke, wanneer
men de tegenwoordige tijd vergelijkt bij hetgeen voor den oorlog
nog bestond. De beredeneerde artikelen van het project-tarief 1)
leveren de bewijzen op. De instandhouding en opbeuring der
nogaanwezige fabrieken heeft het gouvernement sedert lang
ernstig bezig gehouden. doch de genomen maatregelen hebben
het gew~nschte gevolg niet geheel gehad. De gewigtigheid van
deze zaak vordert een ernstig onderzoek en de te nemen maatreg~len vereischen een buitengewone zorgvuldigheid; men zal
1) Zie bl. 91, noOt I.
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derhalven trachten tot de opheldering van deze gewigtige taak
iets'bij te dragen . .
d. Met de fabrieken van zijde stoffen en manufacturen is
het bijkans evenzoo gelegen als met de fabrieken van wolle goederen. Ook zijn zij zeedn verval geraakt en wi! men de nog bestaanden behouden, dan dienen mede rijp overwogen maatregelen ter hunner opbeuring in het werk gesteld te worden.
e. Die so orten van haar, welke tot het maken van stoffen en
manufacturen dienen, worden zelden enkeld, maar meestal gemengd met ander materiaal, b.v. met wol, katoen enz. gebezigd,
zoodat het niet nodig zal zijn daarvan ter dezer plaatse iets in het
bijzonder te zeggen. Men gaat derhalve over tot de tweede afdeling.

II.
8. In welke verhouding staan de NederIandsche fabrieken
van manufacturen tot de soortgelijke in andere mededingende
landen?
Genoegzaam aIle Europeesche gouvemementen hebben zich
vooral gedurende de jongste halve eeuw bevlijtigd om in hunne
staten fabrieken te vestigen, ten einde de eigene producten en
ook weI vreemden zelf te bewerken en zoo den invoer van vreemde gewerkte goederen meer en meer te verminderen. De ten dien
einde genomen maatregelen zijn weliswaar naar de omstandigheden van yder land verschillend, doch komen dezelven meestal
daarin overeen, dat de gouvemementen zorg gedragen hebben
om aan de eigene fabrieken het debiet ter consumptie binnen hun
staten te verzekeren.
9. De toestand van het fabriekwezen is dus tegenwoordig in
Europa niet meer dezelfde als voor ruim 50 jaar. In de meeste
staten zijn de fabrieken vermeerderd, meer uitgebreid en· verbeterd, terwijl dezelve in de NederIanden, vooral in de noordelijke provincien, meer en meer vervallen zijn. Het zal noodig zijn
de redenen en oorzaken daarvan grondig te ontwikkelen, teneinde de middelen te kunnen aanwijzen, door welke onze fabrieken hersteld en opge beurd kunnen worden.
10. Men dient zich daarbij vooral voor eenzijdigheid te
wachten ; eene fout in welke bijkans aIle diegenen vervallen zijn,
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die over de belangens van het fabriekwezen bun mening uitgebracht hebben. Het zijn niet enkele oorzaken, het is de samenloop
van zeer onderscheiden direct en indirect inwerkende omstandigheden, waardoor het verval onzer fabrieken veroorzaakt is. .
II. De algemeene oorzaken op aIle fabrieken van manufacturen toepasselijk, welke tot het verval onzer fabrieken medegewerkt hebben, zijn de volgende:
1°. Door de in genoegzaam aIle Europeesche staten opgerichte
fabrieken van gelijken aard als de onzen werd het debiet der
onzen weldra verminderd; de verkrijging der ruwe stoffen, voor
zoover dezelve geen Nederlandsche voortbrengsel zijn, is moeyelijker gemaakt en de werklieden, die weleer in menigten uit Duitscbland, Zwitserland, Frankrijk en van elders naar de Nederlanden
kwamen, in hun eigen land werk en verdienste vindende of hoe
langer hoe meer verhindert door onderscheiden omstandigheden,
waaronder vooral in de jongere tijden mede de militaire wetten en
het vennindert debiet onzer fabrieken dienen gerekend te worden,
kwamen in minder getal aa.n, zoodat onze fabrikeurs minder keus
hadden.
De menigvuldigheid van middelen van bestaan, welke de Nederlanden aan derzelver ingezetenen aanbieden, vereischt een groote
bevolking. Het is bekend, dat de bevolking der Nederlanden,
vooral der noordelijke provincien en weI voomamelijk van Holland, naar evenredigheid der uitgestrektheid van den grond,
grooter was dan die van bijna aIle Europeesche gewesten. Doch
deze voor de nijverheid zoo gunstige omstandigheden zijn thans
zeer veranderd, gelijk de mindere of meerdere ontvolking van
genoegzaam aIle steden ten voIlen bewijst. Beicje, bevolking en
nijverheid, hebben een wederkeerigen invloed op elkanders bloei.
Daarbij komt eindelijk nog, dat in . andere landen de spinners,
wevers enz. veelal nog eenigen landbouw drijven buiten hun ambachtswerk en daardoor altijd van hun bestaan, hoe sober dan
ook, verzekerd zijn, hetgeen in de Nederlanden, vooral in de
noordelijke provincies, minder plaats vindt.
2°. De vreemde fabrieken waren weldra in staat om dezelide
qualiteit van manufacturen tegen mindere prijzen dan onze
fabrieken te leveren; daardoor werd hun debiet in dezelfde
mate uitgebreid als het onze beperkt, ja, dit is mede de oorzaak
van den invoer van vreemde manufacturen in ODS eigen land,

NEDERLANDSCHE TEXTtEttNDUSTRI£.

9'

waardoor onze fabrieken trapsgewijze nog meer gezonken zijn.
3°. De algemeene welstand, zelfs rijkdom, door onze groten
handelaan 's lands ingezetenen bezorgt, heeft ook tothet verval
van's lands fabrieken, hoewel meer indirect, medegewerkt. De
weldadigheid, den Nederlander eigen, deed aan de behoeftige
standen of personen ruime weldaden uitdeelen, zoowel door milde
gestichten als door bijzondere gift en ; en van den anderen kant,
de alom verspreide welstand deed een meer gemakkelijke levenswijze ontstaan; meerdere dienstboden werden vereischt 1 ) enmeer- '
dere menschen vonden bij geringe diensten, geen inspanning van
krachten vereyschend, een genoegzame kostwinning, aan welke
nog door bedeelingen tegemoet gekomen werd. Deze en meerdere
andere gevolgen van den invloed, die de welstand bij alle natilm
op de zedelijke en lichamelijke vermogens van den mensch heeft,
hebben bij onszoo niet de geschiktheid, dan toch de lust aan het
meer moeyelijke en veelal bij aanhoudendheid zware fabriekswerk bij de lage klassen van het volk uitgedoofd 9f verminderd.
Geheel anders is dit in de meeste andere landen.
4°. Als een andere oorzaak van het verval onzer fabrieken
kan men met grond aanmerken het uitzetten van sommen gelds
in vreemde negotiatien tegen intrest of renten, inplaats van deze
sommen te besteden tot ondernemingen ter verbetering van limdbouw en fabriekswezeil. Het is gemakkelijker de rechten, uit
zoodanige negotiatien spruitende, te ontvangen en in rust te genieten dan de intrest van een kapitaal, tot eene ondememing va:n '
landbouw of fabriekswezen besteed, zelve'te verdienen, na dezelve
gedurende de eerste jaren misschiengeheel gemist te hebben. Dit
ook vindt bij gein andere natie plaats.
5°~ De in v.roegere tijden verkregen weIst and heeft bij de volgende geslachten meerdere behoeften <loen ontstaan; de staatkundige onheilen, gedurende de laatste eeuw aan de Nederlanden
overgekomen, hebben de staatsbehoeften grootelijks vermeerderd en deze beide omstandigheden hebben veroorzaakt, dat
aan den eenenkant grotere belastingen van menigvuldigen a:ard
m6eten opgebracht worden, terwijl aan den anderen kant de
prijzen van alIe benodigdheden gerezen zijn en daardoor ,ook de
') Vgl. over de talrijkheid der dienstboden in dezen tijd: Van Gelder in het Jaarboek
"Die Haghe", 1913. Beroepen v66r 100 jaar, bl. 7 (overdrukl, en Verviers, De
Nederlandsche handelspolitiek, bl. 196.
NED. ECON.-HIST. ARCHIEP. JAARBOEK I.
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arbeidsloonen naar evenredigheid van den arbeid verhoogd zijn.
Deze omstandigheden hebben zeer veel tot het verval der fabrieken bijgedragen. De andere Europeesche staten zijn veel
langer van deze ongelukken bevrijd gebleven dan de Nederlanden en hoezeer ook thans in dezelven deelende, worden zij
toch door onderscheiden bijkomende omstandigheden en zelfs
door mindere zwaarte dezer ongelukken aanmerkelijk verligt.
6°. Buiten meerdere ongunstige omstandigheden, welke men
onaangeroerd zal laten, dient men eindelijk onder de algemeene
oorzaken van het verval onzer fabrieken en van het opkomen
der vreemde nog aan te merken, dat de vreemde fabrieken de
ruwe stoffen veelal in hun eigen land vinden, terwijl de onze de
materialen uit andere landen moeten ontbieden,en dat de"vreemde
fabrikeurs hun werktuigen en machines meer en meer verbeterd
hebben, terwijl de onzen, bij de voorouderlijke gewoonten blijvend, eerst zeer laat begonnen - en ook aIleen begonnen bebben
- bet voorbeeld der buitenlanders deelsgewijze op te volgen.
Daar echter deze gewichtige materie een nadere beschouwing
verdient, zoo zal men daarop bij de bijzondere oorzaken van het
verval onzer fabrieken terugkomen 1).
12. Wi! men de bijzondere oorzaken van verva! nader ontvouwen, dan is het noodig de onderscheidene soorten van fabrieken wederom op zich zelve te betrachten.
1°. Wat nu de bewerking van het vIas tot garen, linnen enz.
aangaat, zoo heeft men daarvan reeds hierboven het nodige gezegd en voegt aIleen daarbij, dat het spinnen van vIas door
machines niet kan gescbieden of tenminste zoodanige machines zooveel men weet - nog niet zijn uitgevonden. AIleen bij bet
weven en verdere bewerking kan eenig verschil bestaan tusschen
onze en de "vreemde fabrieken.
Dit verschil echter, indien het bestaat, kan geenszins de eenige
oorzaak zijn, waarom ons land, zoo rijk aan voortreffelijk vIas,
zoo arm is aan linnen. De voornaamste oorzaak is de mindere
naarstigheid van het yolk in de steden zoowel als ten platten
lande ten aanzien van het spinnen. Hoe geheel anders is dit in
bijna geheel Duitschland, Belgien en Ireland en zelfs in de meesten der Vereenigde Staten van Noord-Amercia. Men heeft reeds
') Vgl. § u.
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aangemerkt, dat het werkloon te duur komen zou, indien de
fabrikeur door bijzondere spinners of spinsters, die daarbij hun
geheele bestaan moesten vinden, het vIas wilde doen spinnen.
Onderscheidene onzer annenhuizen, waar men de annen -heeft
doen spinnen, hebben het door de ondervinding bewezen, want
de besturen dezer armhuizen zijn genoegzaam altijd daarbij te
kort gekomen 1). Deze aanmerking zal eehter geenszins strekken
ter berisping v;m zoodanige onderneming, gelijk men in het vervolgnader zal aanwijzen.
zo. De bewerking van het katoen moet uit een geheel ander
oogpunt beschouwd worden.
Het spinnen van katoen word in genoegzaam aIle landen tegenwoordig door meehanische werktuigen verrigt en het is in de
beter saniensteIling der spinmolens, welke de voordeelen door
deze fabriek te behalen, verzekert.
De noordelijke provincien zijn eerst laat begonnen het voorbeeld van andere natien op te volgen I) en hadden toen buiten
andere hinderpalen ook nog tegen het reeds gevestigd ere diet der
vreemde spinmolens te worstelen. De Belgische spinmolens,
voornamelijk te Gent gevestigd, onderseheiden zich zeer voordelig, edoch hun bloei zijn zij meest aan het oppressief systema
van Frankrijk I) verschuldigd. De ondervinding leert, dat veel
buitenlandsch katoengaren ter eonsumptie jaarlijksch ingevoerd wordt, zoowel in de noordelijke als in de zuidelijke provincil!n.
Waar vandaan dus, dat onze spinnerijen zooveel niet opleveren
als ter inlandsche behoefte nodig en waarom kunnen dezelve
niet evenals onze naburen, garen verzenden?
De oorzaken van dat nadeelig verschijnsel zijn menigvuIdig.
De dikwerf met veel ophef voorgedragen bewering, dat de
werklonen in ons land hooger zijn dan in andere landen, is van
zoo groot geen aanbelang als dezelve bij een oppervlakkige beschouwing zich vertoont, want in veele landen, alwaar deze fabrieken bloeyen, zijn de werklonen op zieh zelve of geheel niet
1) In port. 48 van de collectie Goldberg (R. A.) zijn daarvan talrijke bewijzen voorhanden .
.1) In 1802 waren te Enschede
SO spinmachines in werking, die goed voldeden,
"ofschoon men gelooft, dat de Engelschen hunne werktuigen tot volkomenere per.
fectie hebben gebragt" . Port. 38, coli. Goldberg. ' (R. A.)
') Het continentale stelsel.
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of zeer weinig minder dan in Nederland. De werkman in de Hollandsche fabrieken van manufacturen verdient zelden meer en
veelal minder dan 24 stuiver dagelijks. De Belgische werkman
verdient dagelijks meestal maar 2 francs (d.i. 19 stuivers holl.)
en dikwerf minder. De werklonen in Engeland zijn, gelijk alom
bekend is, veel hooger en toch zijn juist de Engelsche manufacturen naar evenredigheid der qualiteit de goedkoopste en derhalve ook de meest getrokkene. In de meeste provincies van
Duitschland, alwaar de fabrieken bloeyen, zijn de werklonen
niet minder dan bij ons, verdienende b.v. in Saxen een fabrieksarbeider dagelijksch circa I2 a I6 groschen goed geld, hetgeen
18 a 24 stuivers hollandsch bedraagd.
Evenmin kan men de min of meer gemakkelijke verkrijgbaarheid der ruwe katoen enz. als de oorzaak aanmerken, want iI\ Pit
opzicht staat Holland gelijk aan Engeland, en de Duitsche fabrieken ontboden veelal hun materialen van Nederlandsche
markten en vinden zich daardoor meer bezwaard dan onze fa~
brieken. Er moeten derhalve andere gronden voorhanden zijn,
en onder de voomaamsten teld men behalve de reeds gemelden
algemfnen de navolgende.
De vreemde fabrieken hebben meerdere voordelen bij hunne
mechanieke werktuigen en ondanks nu ook de werklonen zelve
in vreemde gewesten niet minder dan bij ons zijn, zoo kan
daarvoor meer arbeid geleverd · worden wegens de verbeterde
werktuigen en andere omstandigheden. Op deze wijze is dan .de
balans van het werkloon in evenredigheid tot den arbeid voordeliger voor den buitenlandsche fabrikeur, om hier niet te gewagen van het vervaardigen van deze machines, dat in andere
landen misschien minder kostbaar is dan bij ons. Zoo zal het voldoende zijn de navolgende aanmerkingen voor te dragen.
4. Onze fabrieken hebben bijna doorgaans de uitvindingen
der vreemdelingen - meestal maar gedeeltelijk - nagebootst, terwijl deze met de verbetering hunner werktuigen
altijd vo~rtgegaan zijn en ons terug~elaten hebben.
b. De spinmolens worden door de navolgende krachten in
beweging gezet:
door menschen; dit was het geval bij de eerste machines,
doch daarvan hebben de buitenlanders weldra weer ·afge-.
zien uit hoofde der kostbaarheid;
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door paarden; het onderhoud van deze is bij ons wellicht
kostbaarder dan in andere landen, daar er buitendien nog
buitengewone belastingen van opge bracht moeten worden;
door water; het vloeiende of loopende water, voomamelijk
beken, geschikt tot het aanleggen van zoodanige molens,
zijn in vele provincien der Nederlanden zeldzaam en waar
zij gevonden worden, ontbreken dikwijls andere vereischten voor het aanleggen van fabrieken. De zuidelijke
provincien zouden waarschijnlijk in dezen meer geschikt zijn
dan de noordelijken. Andere landen, als Duitschland enz.,
trekken uit deze gunstige gelegenheid de grootste voordeelen;
door stoommachines; deze worden b.v. te Gent gebezigd,
doch de brandstof, voor dezelven in groote quantiteit
nodig, is in de Nederlanden vooral in de noordelijke provincien veel kostbaarder dan in andere landen en daarenhoven nog zwaar belast.
Hieruit voIgt dus, dat de buitenlander bij zijn spinmolens
minder onkosten heeft dan den Nederlander.
3°. Ook ten aanzien der weverij zijn in andere landen meerdere
vorderingen gemaakt in het werktuigkundige, doch deze vorderingen zijn voomamelijk zichtbaar:
bij de katoendrukkerijen. De buitenlanders, zoo Engelschen als Franschen en Duitschers, hebben zich met aIle vlijt op
toegelegd om deze taak door verbetering der werktuigen en
door aanwending der mechaniek meer en meer te volmaken,
terwijl onte drukkerijen volhard hebben in het bezigen van de
oude druktafels en handmachlnes. Zonder zich hierbij met wijdloopige dicsussies in te laten, zal men aIleen een voorbeeld aanhalen door Rusland opgeleverd. Zie bijiage 1).
Wanneer men nu in Rusland, alwaar de werklonen en de prijzen van aIle Ievensmiddelen en van veele materialen zeker minder
hoog zijn dan in eenig ander land van Europa, zoodanige vorderingen in het mechanische maakt, hoeveel te noodzakelijker
worden dezelven in landen, alwaar hooge werklonen moeten betaald worden, aIle levensbehoeften in hoogen prijs staan en het
getal dezer behoeften zelve vermeerderd is, gelijk zulks in de
meeste gewesten der Nederlanden plaats vindt.
I)

Ontbreekt.
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4°. Het debiet der fabrieken van katoenen "manufacturen
hangt niet alleen af van de naar evenredigheid der qualiteit mindere prijzen der gefabriceerde goederen, maar tevens ook van de
heerschende mode of smaak en bijgevolg ook van den voorraad
van gefabriceerde goederen, teneinde een ruime keus mogelijk
te maken. In Engeland heerscht een meer nationale geest dan in
de meeste andere landen; vreemde modens oeffenen aldaar minder invloed uit op de ingezetenen dan in eenig ander land.
Het is dus de vindingsgeest der Engelschen fabrikeurs, welke
de Engelsche modes voortbrengt en hun debiet staaft.
Hetzelfde heeft mede in Frankrijk plaats en de heerschappij "
der Fransche modes strekt zich nog verder over de beschaafde
waereld uit dan die der Engelschen. Vandaar het debiet der
Fransche manufacturen, dat echter wegens andere oorzaken
geringer is dan dat der Engelschen.
De Duitsche fabrieken werken mede in dezelfde geest als de
Engelsche en Fransche en verschijnen naast dezelven op de
Europische markten.
De Nederlandsche fabrieken, en vooral die der noordelijke
provincien, schikken zich niet zoo gemakkelijk in de veranderingen, door de grilligheden der modes voorgeschreven. In plaats van
zelve zoodanige modes naar den volksgeest voort te brengen,
volgen zij - meestal te laat - de vreemde voorbeelden na.
Dit reeds, al ware het ook dat alle andere omstandigheden gelijk
waren, moest hen het evenwigt tegenover de vreemde fabrieken
doen verliezen.
Het is eindelijk ook bekend, dat de Nederlandsche fabrieken
meer voor het momenteele debiet en minder bij voorraad werken
dan vreemde fabrieken; dit verschijnsel, door de natuur van het
debiet veroorzaakt,-heeft eenen terugwerkenden nadeeligen invloed op het debiet. Ziedaar naar onze meening de voornaamste
hinderpalen voor onze katoenfabrieken.
5°. Gaan wij thans over tot de fabrieken van wolle en soortgelijke manufactuurwaren. Het zijn voornamelijk deeze fabrieken,
welke de protectie van het gouvernement sedert vele jaren herwaarts ingeroepen hebben; het zal derhalve belangrijk zijn deze
materie nader te toetsen, zonder zich in te laten in eene recapitulatie. AIle de menigvuldige stukken, over deze zaken gewisseld, welke, hoe gedrongen ook, doch te wijdlopig worden zouden
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door de bij te voegen aanmerkingen, zal men .zich bepalen tot
een korte en geenzints eenzijdige opgave der oorzaken van het
verva! onzer wolfabrieken. Deze oorzaken zijn zeer veelvuldig en
staan onderling en met andere omstandigheden in een zeer
nauwe betrekking. De ruwe stoffen reeds leveren de eerste en
geenzints min belangrijke oorzaken op. Toen onze fabrieken nog
bloeiden en de Europische en andere markten van lakens en
verdere wollen manufacturen voorzagen, aIeer de fabrieken
van andere landen de onze konden evenaren, toen werd de fijne
wol van Spanjen enz. bijna aIleen bij ons bewerkt; maar sedert
de vreemde fabrieken begonnen zijn tegen de onze mede te dingen 1), hebben de Spanjaarden gretige kopers gevonden en is de
wol zeer in prijs gestegen. In andere landen heeft men zich met
allen ijver er op toegelegd om het inlandsch ras van schapen door
vermenging met Spaansch ras en door zorgvuldige behandeling
te verbeteren, waardoor het geschied is, dat thans vele landen
niet aIleen goede middelsoorten, maar zelfs fijne soorten van wol
voortbrengen, die tot voorbeeld van Engeland en Saxen strekken. De fabrieken dezer landen trekken thans uit den verbeterde schapenteelt de grootste voordeelen. Saxen, ondanks de
wolfabrieken aIdaar nog aItijd in vermeerderden bloei voortgaand en een uitgebreid debiet buitenslands hebbend, is daarenboven nog in staat om wolle uit te voeren, die de Spaansche zeer
nabij komt, gelijk onze fabrikeurs van fijne Iakens weI weten, aIs
gebruikende zelve veel van zoodanige Saxische wol. In de Nederlanden is dit geheel anders gelegen. De wol in de zuidelijke provincies word gezegd grof te zijn, doch men mag niet stellig beweren of de schapenteelt aIdaar niet in den laatsten tijd eenige
verbetering ondergaan heeft. In de noordeIijke provincies vaIt
de wol, naar evenredigheid van het getaI der schapen, in veel
grotere hoeveelheid als in eenig ander-land. D..eze wol is meestaI
lang en zeer geschikt ter bereiding van sa jet-garen en wolle dekens,
maar veel minder voor lakens en soortgelijke stoffen en volstrekt niet voor de fijne soorten van Iakens; Van deze wolle
worden jaarlijksch aanmerkelijke quantiteiten uitgevoerd,
een bewijs, dat de buitenIandsche fabrieken door andere gunstige
omstandigheden in staat gesteld worden om het materiaaI duurder
') Reeds in de 17e eeuw was dit het ,eval.
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te betalen dan onze fabrieken. Sedert omtrend een twintigtal
jaren hebben eenige particulieren in de noordelijke provincies
zich verdienstelijk gemaakt door het verbeteren van inlandsche
schapen door Spaansch ras 1), maar hun pogingen hebben te
weinig voortgang en navolging gevonden. Men kan niet beslissen,
welke de onoverkomenlijke hinderpalen zijn mogen, die de gewichtige ondernerning in den weg zouden staan; mEm meent
echter met volle overtuiging te kunnen beweeren, dat de grond,
het luchtgestel en verdere omstandigheden der meeste zuidelijke
gewesten zoo niet meer, dan tenminste even zoo geschikt zijn
voor de verbeterden schapenteeld als de Saxische landstreken,
alwaar dezelve zoo goede uitslag verkregen heeft, en de in de
noordelijke provincien genomen proeven bewijzen tevens, dat
ook dezen daarvoor vatbaar zijn.
Op de bewerking der wolle kan al hetgeen men van de bewerking van de katoen gezegd heeft '), m.ede toegepast worden
en men voegt daarbij nog ter meerdere opheldering:
.
dat de aanmerking van eenige deskundige mannen, d~ de
voordeelen door de mechanische bewerking te behalen, in ons
land zoo groot niet zijn dan elders, in zooverre zeer gegrond is,
als de mechanische bewerking bij ons zoo volkomen niet is dan
elders.
De kleine fabrikeur kan in ons land daarvan geen of weinig
gebroik maken wegens gebrek aan het noodige kapitaal daarin
te besteden; de grote fabrikeur, daarvan gebruik makend, vereenigd in zijn fabriek de geheele bewerking, waardoor zijn onderneming meer samengesteld is en dus mede die voordelen niet kan
opleveren, welke een betere inrichring, b.v. in Engeland, doet geboren worden. Zelfs de kleinste fabrikeurs kunnen aldaar in de
voordeelen der mechanischen bewerking deelen door in plaats
van de rowe wol het wolle garen in de groote spinmolen, die veelal op zich zelve best~an 8), 1e gaan koopen. Hun weefsels afgewerkt hebbende, verkopen ze dezen aan de zoogenaamde fabrikeurs, .die dezelve doen verwen en bereiden, of zij doen deze ~
') In IBu heeft ook de Oeconomische Tak oe pogingen, in deze ricbting gedaan, aangemoedigd. (Archief der Maatschappij van Nijverheid, gedeponeerd in bet
Ned. Economisch-Historisch Archief).
') Vgl. bl. 99 v.v.
I) Z.g. loonfabrieken.
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r:eiding ook weI voor llUI'lne rekening verrigten en verkopen de
voleinde stukken.
In vroegere tijden, toen de wolfabrieken in de Nederlanden
nog in bloei waren, bestond er bijna dezelfde inrigting, want
ieder gedeelte der bereiding werd door bijzonderen ambachtslieden verricht. In deze inrigting zijn de navolgende voordeelen
gelegen: ieder ambachtsmap, met een eenig en bepaald werk
zich bezighoudende, verkrijgt daarin een bijzondere vaardigheid,
verrigt den arbeid veel gezwinder en tevens beter; de geheele
bewerking wordt daardoor sneller, juister en volmaakter, terwijl de waren zelve een beterequaliteit verkrijgen 1).
6°. De fabrieken, die als ruwe stoffen de een of ahdere soort
van haar bezigen, staan in dezelfde betrekking als de fabrieken
van wolle manufacturen en behoeven dus gene nadere ontwikkeling.
7°. De fabrieken van zijde manufacturen. De voornaamste
oorzaak van derzelver aanmerkelijk vervciI in de Nederlanden is
meestal toe te schrijven aan de maatregelen, genomen in die landen, waar de zijde gewonnen word, om aldaar fabrieken te vestigen en uit te breiden. Hier behoort men voornamelijk Frankrijk en Italii~n in het oog te houden. In dezelfde mate als de
Fransche en Italiaansche zijdefabrieken meer en meer uitgebreid
en de uitvoer van ruwe zijde door hooge uitgaande rechten en
andere redenen moeyelijker en kostbaarder gemaakt werd, in
dezelfde mate moesten natuurlijk de fabrieken van landen, waar
de zijde geen natuurlijk product is, afnemen.
Daartoe hebben eindelijk ook die ooriaken medegewerkt,
waaraan het verval der Nederlandsche fabrieken in het algemeen
moet worden toegeschreven. Er wordt weliswaar in 's lands
Aziatische bezittingen eenige zijde gewonnen en de handel op
China kan dezelve mede opleveren, zoodat onze fabrieken, ware
het dat de overige ongunstige omstandigheden konden weggenomen en de zijdeteelt in 's la~dskolonienmeeruitgebreid worden,
waarschijnlijk herleven zouden.
De voorgedragene omstandighedenzijn, zoo men meent,
diegenen, welke aan den bloei van onze fabrieken voornamelijk
hinderlijk zijn. Men zal dus thans de middelen van redres voor0

1) VgI. Smith, Inquiry, boek I, bfdst. 1.

106

NEDERLANDSCHE TEXTIELINDUSTRIE.

dragen, die men het meest geschikt oordeelt tot herstel en opbeuring der inlandsehe nijverheid en fabrieken.

III.
13. Welke middelen tot instandhouding en opl>eurlng der
inlandsche fabrieken worden door's lands omstandigheden .aangeboden en welke kunnen door het gouvernement in werking gebracht worden?
Wi! men een kwaad, van welken aard ook, verhelpen, dan be- .
hoort men desselfs oorzaak weg te nemen; aIle andere middelen
zijn maar van momentaneel nut (indien zij nog eenig nut bewerken) en veroorzaken dikwerf andere en grotere nadeelen.
De door de inlandsche fabrikeurs voorgeslagen middelen van
herstel komen op het volgende neer:
a. om het verschil van de prijzen der inlandsche gefabriceerde
manufacturen tegen de buitenlandsche weg te neemen door de
inkomende rechten op de buitenlandsche te verhogen en aan de
inlandsche fabrieken een premie voor ieder gefabriceerd stuk
te accordeeren;.
b. om ter kleeding van alle op 's lands kosten en uit vrome gestichten te kledene personen niets dan inlandsche stoffen te bezigen en ten dien einde alle middelen in het werk te stellen ter
voorkoming van fraudes; of eindelijk
c. den invoer van vreemde manufacturen (van wolle en katoen)
geheel te verbieden.
14. Het. zal noodig zijn deze voorslagen wat nader te
toetsen.
Ad a. Dit middel neemt geenzins het kwaad weg, maar doet
hetzelve voortduren en desselfs schadelijke uitwerking door een
nieuw kwaad in te voeren (de verhooging der prijzen van vreemde
manufacturen) nog vermeerderen. De gevolgen van zoodanig
system a zullen nog erger worden, want de invoer van vreemde
goederen zal niet verminderen 1) en de inlandsche manufacturen
zullen nog meer in prijs rijzen, zoodat de consumeerende inge1) Is integendeel in het algmneen weI te verwachten. De kring der afnemers wordt bij
prijsverhoogin, kleiner.
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zetenen een nieuwe last zullen torschen. Ten aanzien der te geven
premien merkt men alleen, volgens de gevoolens van de uitmuntendste staathuishoudkundigen 1) de navolgende stelling aan:
idere aan eenige tak van nijverheid van's landswege te verleenen premie, hetzij bij wijze van directe giften of bij wijze van
prohibitive wetten of maatregelen tot derzelver voordeel, is in
den grond niets anders dan een belasting door de overige burgers van den staat aan deze bevoorrechte klasse te betalen, en
welke beginselen van recht en billijkheid kunnen zoodanige maatregel gedogen?
Ad b. Deze maatregel heeft de schijn van veel billijkheid;
men dient echter daarbij niet te vergeten, dat dezelven ten uitvoer te brengen veel omslag en onkosten veroorzaken moet en
dat het ondanks alle aan te wenden moeyte niet weI mogeJijk
zijn zal om aIle fraudes van de kant der leveranciers tegen te
gaan, zoolang de inlandsche manufacturen duurder zijn dan de
vreemden.
Zoodra echter dit kwaad zal weggenomen zijn, zoodra zal ook
de geheele maatregel vanzeive uitgevoerd worden en geene
dwangmiddelen behooven.
Ad c. Ter beoordeeling van deze prohibitive maatregel merkt
men aan, dat dezelve, de inlandsche fabrieken in staat zijnde aan
de eigen consumptie te voldoen, ten uitvoer zoude kunnen gebracht worden, maar dat de consommateur geheel aan de discretie van den fabrikeur zoude overgeleverd worden door het
wegnemen der concurrentie, terwiji tevens de geheele handelstak
van zoo groot belang te niet zou loopen. Wanneer echter de inlandsche fabrieken niet zooveel kunnen opleveren als ter eigener
consumptie vereischt wordt, dan is zoodanige maatregel gantsch
niet uitvoerbaar, en dit is in de Nederlanden het geval, gelijk de
beredeneerde artikelen van het project-tarief
I) bewijzen. Men
I
mag ook ter verschoping of aanprijzing van deze maatregel niet
in het midden brengen dat, dezelve daargesteld zijnde, de inlandsche fabrieken zich in staat stellen zouden om aan 's lands
behoeften te voldoen, want zoodanige revolutie zoude evenals
ydere revolutie geheel andere nadeelen doen geboren worden,
1) Smith, Inquiry, boek IV, hfdst. 2.

") Vgl. bl. 91, noot 1.
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de weinige daarvan gehoopte voordelen verre overtreffen
·zouden. De staatsman moet den zamenhang en schakel van aIle
takken van volksnijverheid gadeslaan, wanneer hij den een of
anderentak in het bijzonder beoordeelen wil. En dit doende,
ontwaart men aIom, dat geen gebrek aan werk, maar weI mtegendeel een zeer gevoelig gebrek aan werkvolk en vooraI aan
naarstig werkvolk gevonden word. Dat gebrek doet zich voornamelijk bij onze fabrieken van manufacturen op, gelijk men uit
·den mond van den fabrikeur vernomen heeft. Men ziet derhaive
geen mogeIijkheid om de bedoelde prohibitive maatregel in het
werk te stellen. Dezelve zoude een nodeloze verwarring brengen,
niet aIleen in's rijks geheele fabriekswezen, maar in aIle onderscheiden takken van's volks nijverheid. Idere verandering, zaI
dezelve niet met groote nadeelen gepaard gaan, moet trapsgewijze ten pitvoer gebracht worden. Geene van deze voorgedragen
middelen neemt de grond weg, en zonder de oorzaak te ontbinden
is geene genezing te verwachten. Maar deze verbetering kan mede
niet anders dan trapsgewijze geschieden; men meent daartoe de
navolgende middelen te mogen onderwerpen aan een meer verlicht oordeel.
. . 15. Middelen om de bewerking van vIas en hennip op te
beuren.
De sommen, welke jaarlijks, hetzij in baar geld hetzij in koopwaren, voor ingevoerd linnen naar buitenslands gaan, zijn zeer
groot, gelijk de beredeneerde artikelen van het project-tarief 1)
aanwijzen. 's Lands weI varen zou veel winnen, indien daarin
eenige besparing kon plaats vinden. Het beste middel is naar
aanleiding der oorzaken van den bekrompen toestand der inlandsche garen- en linnenfabrieken het volgende:
Men moet trachten het daarheen te brengen, dat het landvolk
of deing~zetene van steden in ledige oren het vIas, inlandsch
of buitenlandsch, zooveel mogelijk tot garen bewerkt, geIijk
zulks in'VIaanderen, in Duitschland, in Ireland, in de Vereenigde
Staten enz. geschied.
Dit zaI weliswaar bij- ons moeyelijk zijn, er zijn echter middelen
voorhanden om de naarstigheid op te wekken en van dezen
schijnen de volgenden de meest gepasten:
1) Vgl. bl. 91, noot I.
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a. een wijs gebruik van -het gevoel van eerl hetwelk aan geen
mensch en bijzonder ook niet aan de lage -standen der Nederlandsche natie vreemd is. Men belove aan den huisvader of aan
de huismoeder, die zuIlen doen blijken, dat door hun huisgezin
zekere quantiteit vIas of hennip tot garen of tot linnen bewerkt
is, een eervolle onderscheiding ter belooning van naarstigheid.
in hun gemeente, hetzij door het verleenen van eenonkostbare
medaille, hetzij door hun namen openlijk, b.v. van de predikstoel, te doen verrnelden of op zoodanige wij~e als de locale omstandigheden aan de hand kunnen geven. Premien in geld of
geldswaarde hebben de bedoelde uitwerking niet en zouden
een nieuwe last voor de overige burgers zijn 1).
b. Hoezeer dan ook geen zuivere winst, maar een schijnbaar
verlies behaa,ld word bij het doen spinnen in godshuizen en andere.
gestichten voor arme menschen I), zoo verdient deze inrichting
tach meer algemeen gemaakt en verbeterd te worden. Het zoude
zeer goed zijn, wanneer al de armbezorgers, van welke klasse ook,
daarheen konden gebracht worden, dat zij niet dan aan menschen,
die volstrekt niet meer kunnen werken, en niet langer dan deze
toestand van krachteloosheid duurt, zuivere aalmoezen mogen
uitdelen en dat zij aan alle andere behoeftige deze weldaden
lieten toekomen bij wijze van beloning voor te verrichten werk.
Men zoude b.v. in plaats van geld of brood uit ,te deelen aan de
behoeftigen, in staat zijnde nag te werken, een spinnewiel ter
leen en van tijt tot tijd zekere quantiteit vIas of hennip te spinnen geven; het garen brengende, zouden zij zoodanig werkloon·
kunnen . ontvangen als de aan hen te voren uitgereikte bedeeling macht meebrengen. Ware het nu, dat in de een of andere
gemeente oak behoeftige weyers voorhanden waren, die bedeeld .
zouden worden, dan kond~ men aan dezen het garen te weven
geven. Het is waar, dat op deze wijze het garen en het llnnen bij .
de verkoop waarschijnlijk de onkosten niet opbrengen zaude,
maar men dient daarbij mede in rekening te brengen het quantum der voordien zuiver uitgedeelde giften van weldadigheid;
dan zal men bevinden, dat de gestichten .daarbij niet · te kart
kunnen kamen, wanneer maar eene behoorlijke directie-waarge') Men herlnnere zich 500rtgelijke maatregeien, doot den Oeconomischen Tak op he~ ·
einde der 18e eeuw genomen.
.
I) Vgl. hierv66r bl. 99.
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nomen wordt. De ontwikkeling det meer gedetailleerde inrigtingen daarbij daar te stellen, zou hier eene te grote wijdloopigheid teweegbrengen.
Men meent echter hier nog te moeten bijvoegen, dat men
geenzins twijfelt of er zullen in ydete gemeente genoeg weldenkende mannen gevonden worden die, de ware weldadigheid van
zoodanige inrigting ~seffend, de meerdere moeite zich gaame
zullen getroosten. Tot een bewijs dat zoodanige inrigting uitvoerbaar is, herinnert men aIleen aan het voorbeeld van Brugge
.in VIaanderen, waar volgens een oud gebruik jaarlijks een zeker
getal weeftouwen aan arme ,weyers uitgereikt werden om hun
gelegenheid te geven hun bestaan door werk te vinden 1); daarin
bestaat de ware weldadigheid, terwijI het enkel geven van aalmoezen traagheid bevordert. Men zoude ter meerder aanprijzing
van zoodanige ondemeeminge nog onderscheiden voorbeelden
kunnen aanhalen van zeer gelukkige uitsIag, dikwerf door weldadige particulieren begonnen, ware het niet, dat men vreesde te
wijdloopig te worden. Het begin zoude weliswaar langzaam
voortgaan, maar bij volharding zou men na verloop van eenige
jaren weI zien, dat er niet aIleen geen verlies meer geleden, maar
ook fabrieken gevestigd zouden wordell' Op deze wijze heeft de
fabriek van grove wollen kousen in de landstreek van Leipzig en
de fabriek van gare kanten in het Saxische Eerstegebergte t) zich
gevestigd. Het is onbegrijpelijk hoe groot het getal diergenen is,
die in de Nederlanden, vooral in de noordelijke gewesten, aelmoezen ontfangen . .Volgens de laatste. volkstelling, die na de
herstelling van zaken plaats gehad heeft '), beloopt dat getal meer
dan 200.000 zielen, dus op het minst een tiende der geheele bevolking. Het is dus hoogst noodzakelijk, dat er krachtige maatregelen genomen worden om dit kwaad te verhelpen. De bewerking van vIas en hennip kan daartoe over het algemeen het geschikste middel opleveren .
. 16. · De middelen tot herstel der overige fabrieken van manufacturen zijn, gelijk de oorzaken van venral, te verdeelen in algemeenen en bijzonderen.
') Alberdingk Thijm, De gestichten van Jiefdadigheid in Belgi!! van Karel den
Groote tot aao. de XVIe eeuw, kent dit gebruik' niet.
I) Het Ertsgebergte•
•) In 1815.
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17. Algemeene middelen ter herstel en opbeuring der fabrieken van manufacturen.
A.Het verbeteren en meer algemeen maaken der mechanische bewerking is een hoofdvereischte; dit te bereiken zullen
de navolgende middelen niet ondienstig zijn:
a. De ijver van inlandsche werktuigkundigen moet aangespoord worden, opdat dezelve, 's lands .eigen omstandigheden en
eigenschappen gadeslaand, zoodanige mechanische werktuigen
zelve uitvinden of de door buitenlanders uitgevondene zoodanig
wijzigen, dat de inIandsche fabrikeur in staat gesteld worde om
door middel van deze werktuigen dezelfde - indien geen voordeeliger - uitwerking te verkrijgen, welke de vreemdeling van de
zijne heeft.
Ter bereiking van zoodanig oogmerk zal het zeer nuttig zijn
door prijsvragen en eervolle beloningen den ijverder werktuigkundigen gaande te maken en de navolgende aanmerkingen
zouden daarbij voomamelijk moeten in het oog gehouden worden.
b. Daar de bewegende kracht voor de machinerie, door menschen, paarden of stoommachines voort te brengen, in vele gewesten der Nederlanden te kostbaar is in vergelijk tot andere
landen en daar er niet overalloopend water voorhanden is om tot
het drijven van molenwerken aangewend te worden, zoo zou
het zaak zijn om den wind, die thans reeds velerhande fabriekmolens drijft, ook bij de spinmolens aan te wenden en het zal
.daarop aankomen te weten, hoe deze laatsten ten dien einde
dienen ingericht te worden. Voorts diend het onderzoek der werktuigkundigen mede te gaan over onderscheiden soortell. van werktuigelijken bewerkingen en dezelve moeten aangemoedigt worden
om daaraan alle verbeteringen aan te brengen, die hun kundigheden voortbrengen; b.v. de mechanische drukkerij van katoen,
linnen en andere stoffen, de verbetering der weefgetouwen enz.
c.. Ten einde den kleinen fabrikeur mede te doen delen in de
voordelen, door het machinale werken voortgebragt, zal het
nuttig zijn, wanneer er bijzondere spinmolens konden opgerigt
worden voor wol, haar en katoen, welke het garen aan den fabrikeur of wever afleveren, gelijk zulks in Engeland plaats vind.
Ten einde tot de oprichting van zoodanige spinmolens, hetzij
aan loopende wateren, hetzij door de wind gedreven, te komen,
zoo proponeert men de navolgende maatregelen.
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De nieuwe oprigting van eenige fal?rieken, hoe ook genaamd,
kan door het gouvemement niet anders beschouwd worden dan
een nieuw kapitaal, door's lands ingezetenen op toekomend intrest uitgezet, hetwelk dus in betrekking tot de staathuishoudkunde in dezelfde klasse behoort als de woeste landen, die tot
cultuur gebragt worden. Gelijkmen nu algemeen ten aanzien
der laatste de goede grondstelling .aangenomen en met voordeel
opgevolgd heeft, dat zoodanig nieuw ontgonnen land gedurende
een zeker. tijdvak ~vrijd moet blijven van directe belastingen,
zoo dient men - wil men anders het oprichten van nieuwe fabrieken bevorderen - ten hare aanzien gelijk principe op te·
volgen. Het zal dan noodig zijn om nieuwe fabrieken voor een
z~ker tijdvak vrij te stellen van de belastingen op gebouwen,
(voor zoover deze nieuw zijn, en in zekeren zin ook weI voor de
oude gebouwen, die tot nieuwe fabrieken ingerigt worden), op
de woeste gronden, die tot het oprigten der fabrieken mochte
worden gebezigd, op de werkpaarden, die voor de nieuwe fabrieken n10chten vereischt worden en soortgelijke meer. De
billijkheid van zoodanige grondstelling valt in het oog, zoodra
men bedenkt, dat 's lands kas daardoor geen opoffering maakt, '
maar alleen gedurende het te bepalen tijdvak geen inkomsten
trekt van een tot dusverre niet voorhanden en thans nieuw geschapen bron van toekomstige· revenues. De stichter van een
nieuwe fabriek zelve moet de intressen van zijn uitgeschoten kapitaal gedurende eenigen tijd derven; hoeveel meet is het billijk,
dat het gouvemement daarvan geen inkomsten vordert gedurende een zelcer tijdvak, daar het gouvemement zelve daarbij niet
eens een kapitaal uitzet, maar alleen toelaat dat een particulier
het zijne ten zijnen en's lands voordeele ve'ri>chiete. Men zal op
deze materie nog eens moeten terug' komen.
B. Ten einde het debiet der inlandsche fabrieken te bevorderen, dient men de oplettendheid te laten gaan over de volgende
stukken.
4. De prijzen der inlandsche manufacturen moeten vermin- "
derd worden. Het denkbeeld, · dat men hetzelfde doel bereiken
konde door de prijzender buitenlandsche manufacturen op
dezelfde hoogte te brengen al$ de inlandsche, hetzij door hooge
inkomende rechten of andere middelen,.is geheel verkeerd. De
inlandsche manufacturen · ~ullen in dezelfde evenredigheid in
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prijs stijgen als men de vreemden opdrijft. Maar' gesteld eens
dat dit niet geschiedde, zoo zullen de inlandsche fabrieken toch
aIle buitenlandsch debiet missen, en ook in dit geval kunnen zij
geen voortgang hebben, want de bloey van het fabriekswezen
hangt af van de door den handel bezorgde ruiling van goederen, •
daar het een natuurlijke onmogelijkheid is, dat eenig land aIle
benodigdheden, hetzij ruwe of bewerkte, van een beschaafd yolk
in zijn boezem kan opleveren. Ret eene goed zal in overvloed
voortgebragt worden, terwijl het andere ontbreekt en door den
handel bezorgt wordt. Zal derhalve een land door fabrieken en
handel bloeyen, dan moeten desselfs voortbrengselen, hetzij
ruwe of bewerkte, ten aanzien der prijzen een juiste evenredigheid
behouden tot die van andere landen. De vermindering der prijzen
van onze manufacturen zalzeker een gevolg zijn der reeds voorgeslagen en nog voor te dragen maatregelen; daarop zal dan ook
een meerdere debiet volgen, dat den bloei onzer fabrieken staven
moet.
b. Daar, gelijk men hierboven gezegd heeft, , de modes een
grote invloed hebben op het debiet der fabrieken van manufacturen, zoo ware het te wenschen, dat in de Nederlanden evenals in
Engeland, Frankrijk en andere landen aan den eenen kant ten
aanzien van kleding enz. een geest van nation ale smaak en zelfstandigheid mochtE' geboren worden, aan den anderen kant,
dat de Nederlandsche fabrikeurs, in plaats van al te grote gehechtheid aan voorouderlijke gewoonten, ' hun geestvermogens
en vindingskracht inspannende, den geest der modes binnen
het rijk zelve besturen en leiden mogten, want de macht van het
gouvernement kan nooit dat doel bereiken door dwangmiddelen.
Ook voorbeelden, door de invloedrijke personen gegeven, hoe
nuttig derzelver medewerking ook zij, zijn niet iIi staat om aIleen
den volksgeest ten aanzien van mode en smaak te beheerschen.
De vindingskracht der fabrikeurs zelve is het krachtigste middel.
c. De zwarigheden, die deze 'herstelling onzer fabrieken ' van
manufacturen door de verbetering der fabrikeurs zelve bij
dezen ontinoeten konde, zoude zeker zeer verminderd worden,
indien gepaste middelen konden aangewend worden om, gelijk
zulks tegenwoordig allernoodzakelijkst is en ook in genoegzaam
aIle fabriekslap.den gevonde'n wordt, onder de fabrikeurs meer4ere
kundigheden van al hetgeen de wetenschappelijke en ploefNED. ECON.-HlST. ARCHIEF. JAARBOEK I.
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ondervindelijke navorschingen in het yak van fabriek-, natnUf-,
schei- en werktuigkunde nuttig opgeleverd hebben Het gemis
dezer kundigheden is eene der voomaamste oorzaken van het
achterblijven van velen onzer fabrieken, terwijl de soortgelijke
buitenlandsche juist door deze meerdere kundigheden ongemeene
vorderingen gemaakt hebben.
18. Twee middelen doen zich op om in dat gebrek te voorzien, door het voorbeeld, in andere landen gegeven, ook bij ons
op te volgen.
a. De reorganisatie der karneren van koophandel heeft het
gebrek aan soortgelijke instellingen voor de fabrieken weggenomen door ook fabrikeurs in de gemelde kameren op te nemerr 1),
Het is derhalve te verwachten, dat hierdoor meer eenheid in de
beide takken van commercie zal komen. Doch deze instelling
zoude wellicht een nog groter nut kunnen hebben, indien dezelve
aanleiding konde geven aan den een of anderen kundigen man
om met behulp van anderen een periodiesch werk uit te geven,
waarin niet alleen de buitenlandsche verbeteringen van allen
aard in het yak van fabriekswezen, maar tevens ook de inlandsche
uitvindingen konden aangekondigd en bekend gemaakt worden.
Men moet echter bekennen, dat men gelooft te moeten twijfelen,
dat zoodanig in de Nederlanden allemoodzakelijkst werk bezwaarlijk zal tot stand komen, indien niet het gouvemement
zelve een gepaste ondersteuning daaraan verleent.
b. De organisatie van het onderwijs I) binnen het rijk bied een
schone gelegentheid aan om, naar het voorbeeld van andere landen, een allemuttigste inrichting buiten bezwaar van den lande
daar te stellen. Men bedoelt, dat dieleeraren, die bij de een of
andere accademie, athenaeum of soortgelijke school belast waren
met het onderwijs d,er natuurkundige wetenschappen, niet alleen
geauthoriseerd, maar desnoods belast worden om bij deze collegien of lessen gratis te admitteeren alle zoodanige jongelieden
en mannen, die zich bezighouden met het fabriekswezen en
zoodanige adrnissie zouden wenschen. Ten ·einde daardoor geen
verhindering toegebracht worde aan de werkzaamheden der
I) Bij K. B. van 8 October I8IS.
") Bij Souv. Bes!. van 20 Maart 1814 werd de wet van 3 April 1806 betreffende het
lager onderwijs weer ingevoerd. Het hooger onderwijs werd bij reglement van 2 Aug.
181 S geregeJd.
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fabrieken, zoo zoude het goed zijn dat ~oodanige voorlezing
's Zqndags gehouden wordt. De gelegenheid kan nergens beter
zijn dan in de Nederlanden, zijnde de academiestad Leyden
tevens een van onze voornaamste fabriekssteden; in de zuidelijke
provincies bieden BrusseI, Gent, Brugge, Luik en Leuven even
goede gelegenheden aan. Men weet zeer weI, dat ook zoodanige
instelling in den beginne veel moeyelijkheden ontmoeten zal,
maar men houd zig tevens ook overtuigd, dat derzelver gevolgen
bij eenige volharding zeer heilrijk zijn zullen, al ware het dan ook,
dat er in den beginne enkele weinige personen aIleen van de hun
aangeboden gelegendheid om tot meerdere kunde te gelangen
wilden gebruik maken.
19. Doch men gaat thans over tot:
de meer bijzondere middelen ter herstel en uit breiding onzer
fabrieken van manufacturen.
Hier ontmoet men zeer verschillende omstandigheden, die het
verv,al veroorzaakt hebben en het herstel tegenhouden. AIle op te
noemen en te behandelen zou een al te grote uitvoerigheid meebrengen; men bepaald zich dus tot eenige der voornaamste.
a. De meest belangrijke hinderpaal onzer katoenfabrieken is
gelegen in de mindere volmaaktheid der machinerie, en hiervan
is reeds het nodige gezegd 1). De katoendrukkerijen, weleer bij
ons zoo werkzaam en vermaard, hebben hun verval te wijten aan
hun aankleven aan de voorouderlijke gewoonten, zoowel ten aanzien d~r werktuigen en der bewerking zelve, als ook ten aanzien
der tekeningen (desseins) der stof, in plaats van met den tijd, den
smaak en de modes mede te gaan, ja deze zelve te beheerschen.
Ook hiervan is het belangrijkste.reeds voorgedragen I).
b. De wolfabrieken vorderen een voorziening van geheel
anderen aard. TerwijI de gouvernementen van bijna aIle Europische staten met allen ijver zich bemoeid hebben om de inlandsche wol alom te verbeteren, zoo is men in de Nederlanden
naauwlijks bezig geweest om sedert het einde der verloopen
eeuw tot eenige proeven ter verbetering van het inlandsch ras
van schapen aan te moedigen. De Engelsche, Fransche en
Saxische wolfabrieken trekken het grootste voordeel uit de verbeterde inlandsche wol en hetzelfde zou in de Nederlanden
1)
I)

Vgl. bl.
Vgl. bl.

100.
101.
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kunnen plaats vinden, vooral nu de noordelijke en zuidelijke
provinci~n vereenigd zijn, welke laatsten voor den verbeterdert
schapenteeld minstens even geschikt zijn als Saxen.
Zoolang men echter deze verbetering van particulieren verwacht, zoolang zal er luttel goeds gebeuren. De geheele zaak zal
bij proefnemingen berusten. Ret gouvernement diend zich de
zaak aan te nemen en evenals in Saxen, in Frankrijk, in Pruissen
enz. met de verbetering der kudden op 's lands domeinen een
begin te maken. Deze kudden moeten den starn opleveren voor
de kudden der onderdanen. Het rijk der Nederlanden heeft
daarenboven nog een groot voordeel boven de gemelde landen
door in het bezit te zijn van koloni~n, waar een sterke schapenteeld plaats vindt, doch van de wol- zooveel men weet - nhnmer eenig gebruik gemaakt is. Men noemt hier aileen Cura~ao
en ressort. Waarom wordt deze wol niet op de Nederlandsche
markten gebragt, en zoo dezelve slecht is: waarom is men nooit
daarop bedacht geweest om het ras dier schapen te verbeteren?
Deze vragen verdienen allezins de oplettendheid van het gouvernement. Ook het eiland Java zoude welligt geschikt zijn voor
den teelt van fijnwollige schapen. Van de verbeteringen van het
werktuigkundig gedeelte dezer fabriek is reeds gesproken onder
de algemeene middelen. Deze zijn -zooveel te noodzakelijker,
daar zij bijkans de voornaamste oorzaak zijn, waarom demeer
afgelegene fabrieken, b.v. te Vaels, Verviers enz. bloeyen, ondanks zij de Spaansche wol, zijnde het hoofdmateriaal hunner
bewerking, op lange en kost bare wegen, en weI veelal over ons land
ontvangen, dus ook duurder betalen dan onze fabrieken. Hetzelfde
kan van andere materialen, b.v. vei'fwaren enz. gezegd worden.
c. De zijdefabrieken zullen waarschijn1ijk nooit de Fransche
kunnen evenaren, eensdeels omdat de Fransche het materiaal
in hun eigen land hebben en andersdeels om de redenen, die ten
aanzien van modes enz. voorgedragen zijn. Onze fabrieken zijn
echter in zooverre voor meerdere uitbreiding vatbaar, als dezelve
zoo niet geheel, tochvoor het grootste gedeelte aan de binnen- ·
landsche consumptie kunnen voldoen.
Een voorname hinderpaal van haar bloei is gelegen in de thans
moeyelijker te verkrijgen ruwe zijde, gelijk men hierboven 1) aan1) Vgl. bl.
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gewezen heeft; doch dat gebrek zou wellicht door onzen OostIndischenh andel kunnen verholpen worden, vooral wanneer
de zijdeteeld op Java meer uitgebreid wordt.
Eindelijk dient men hier nog aan te merken, dat een van de
meest dringende middelen van herstel onzer fabrieken daarin
gelegen is, dat:
d. dezelve in staat gesteld worden om de benoodigde materialen (matieres premieres) tegen de minst kostbare prijs te verkrijgen; dat derhalve soortgelijke materialen ontheven worden
van belastingen. Deze zaak heeft weliswaar grote zwarigheden,
maar dezelve is van het uiterste belang en verdient derhalve
met rijp overleg te worden beoordeeld.
Dit zijn de voornaamste middelen, die tot herstel der fabrieken
kunnen bijdragen. Men zal nu overgaan tot de laatste afdeeling
dezer memorie.

IV.
20. Welke beginselen dienen opgevolgd te worden bij de
regeling.der in-, uit- en doorg~ande rechten op de manufacturen?

Het behoeft geen betoog, dat de fabrieken de bijzondere oplettendheid en ondersteuning van het bestuur niet aileen noodig
hebben, maar ook waardig zijn. Men diend echter daarbij die
wijze staatkundige grondstelling nooit uit het oog te verliezen,
dat er een onderscheid moet gemaakt worden tusschen fabrieken,
welke aan het land eigen zijn, doordien dezelve hun ruwe grondstoffen (matiere premiere), indien niet geheel, dan toch voor het
grootste gedeelte in de binnenlandsche voortbrengselen vinden,
en zodanige fabrieken, die aan het land niet eigen zijn, doordat
dezelven hun ruwe stoffen geheel of voor het grootste gedeelte
van buitenslands ontfangen 1).
Het is zeer wijze, dat de eerste door aIle mogeJijke middelen
opgebeurd worden, ten einde den vreemdelingen in plaats van de
ruwe produkten de verwerkte waren komen afhalen of ontvangen
en daardoor aan den inlandschen fabrikeur de werklonen mede
betalen. Onder deze fabrieken behooren in de Nederlanden alle
1) Vgl. Smith, Inquiry, boek IV, hfdst. 2.

!IS

NEDERLANDSCHE TEXTIELINDUSTRIE.

zoodartigen, die vIas, hennip, katoen en inlandsche wol bezigen.
Deze verdienen derhalven eene krachtdadige hulp, die door de
middelen, in de derde afdeling dezer memorie 1) genoemd, kan
toegebragt worden. De andere fabrieken verdienen weliswaar
mede de bescherming der regering, maar het zou ten nadele der
algemeene welvaart verstrekken, wanneer men door dwangmiddelen deze fabrieken ten kosten van's lands overige middelen
van nijverheid wilde begunstigen, daar dezelve bijkans geheel
afhankelijk zijn van de aanvoer van vreemde materialen, die aan
menigvuldige wisselvalligheden onderhevig is.
Het is een valsch denkbeeld te geloven, dat de welvaart van het
land afhangt van de menigvuIdigheid der verschillende fabrieken,
in hetzelve bestaande; het is integendeel zeker, dat deze welvaart berust in het goede gebruik, dat van de nationale hulpbronnen, bestaande uit de voortbrengselen des lands, gemaakt
wordt. Deze grondstelling is in de wetgeving der meest verligte
besturen opgevolgd, vandaar dat men in alle deze landen zorg
draagt voor de inlandscbe voortbrengselen en derzelver bewerking. De grondslag van alle staatkundige welvaart kan bij de
tegenwoordige gesteldheid van Europa geene andere zijn dan
de rijkdom aan waren, door het elgen land opgeleverd, die in
andere landen ontbreken of minder goed te vinden zijn en dus
door den handel verspreid worden. Deze rijkdom kan niet anders
verkregen worden dan door het wijze ge bruik van's lands natuurlijke gesteldheid te maken.
21. De voorstaande aanmerkingen voorafzendende, zal men
thans meer bepaaldelijk van de rechten spreken.
A. Ten aanzien der uitgaande rechten merkt men aan:
1°. Dat het niet weI gezien is den uitvoer der ruwe stoffen,
voortbrengselen zijnde van het eigen land, te verbieden of zwaar
te belasten, gelijk zulks in eenige landen plaats vindt, b.v. in
Frankrijk I).
Door zodanige maatregel wordt den landbouw gedrukt en
aci.n de willekeur van den fabrikeur overgelaten, de quantiteit der
voortbrengselen verminderd en in dezelfde evenredigheid stijgen
derzelver prijzen. Hierdoor worden de fabrieken wederom be1) Vgl. hI. 106
I) In 181 ••
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nadeeld. De toegelaten uitvoer integendeel doet den .landbouw
uitbreiden en de fabrieken zelve worden begunstigd door de meer
gemakkelijke verkrijgbaarheid der ruwe stoffen. Het voordeel
blijft daarenboven aItijd aan hunnen kant, want de buitenlander
moet buiten den inkoopsprijs nog belasting, vracht, loon enz.
dragen.
2°. De eigen fabriekwaren daarentegen dienen van aIle uitgaartde rechten vrijgesteld te worden. Dit' behoeft geen bewijs.
Een andere vraag echter kan hierbij geopperd worden: of ook de
ingevoerde vreemde fabriekswaren bij den wederuitvoer vrij te
stellen zijn van rechten. Men meent hierop met ja te moeten
antwoorden, want behaIve de zwarigheden, die een doelmatige
recherche ontmoeten zoude om aIle verongelijking en fraudes te
voorkomen, wanneer deze vrijstelling niet plaats Yond, zoo moet
men nog aanhaIen, dat de rechten van de vreemde fabriekwaren, bij den invoer te heffen, reeds toereikend kunnen zijn om
de inlandsche fabrieken te begunstigen, terwijl het belang dezer
laatsten en ook des koophandels vordert, dat het debiet naar
buiten~lands bevorderd wordt door onze markten in staat te
stellen om aIle mogelijke keus aan te bieden, hetgeen alleen geschieden kan, wanneer bij den uitvoer geen onderscheid tusschen
inlandsch en buitenlandsch goed gemaakt wordt.
B. Het blijkt dus, dat het voomamelijk aankomt op de regeling der inkomende rechten en daarbij behoort men de volgende
aanmerkingen in het oog te houden:
rO. De invoer van ruwe stoffen (matieres premieres) ten behoeve der inlandsche fabrieken dient zoo gemakkelijk aIs eenigzins mogelijk is, gemaakt en dus of geheel vrijgesteld of maar
zeer weinig belast te worden. De vraag of het niet goed zou zijn,
die vreemde producten, die ook binnenslands gevonden worden,
bij den invoer zwaar te belasten, om de verkrijging (l'exploitation) der inlandschen te bevorderen, moet met neen beantwoord
worden, want de invoer van vreemde prbducten kan aIleen
plaats vinden, wanneer de inlandschen rninder van qualiteit en
hoger van prijs zijn. In het eerste gevaI kan niet gevraagd worden
of het aIgemeene voordeel van's lands ingezetenen en~paa1de
lijk ook dat der fabrieken vordert, dat de invoer gemakkelijk gernaakt worde, en in het tweede geval dient men buitendien nog te
bedenken, dat deze hogere prijzen juist bewijzen, dat de arbeid
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der ingezetenen met meerder nut aan andere takken van nijverheid kan besteed worden.
zo. De invoer van vreemde manufacturen mag over het algemeen genomen niet verbroken worden, gelijk men in de loop dezer
memorie reeds aangewezen heeft. Het mindere of meerdere bezwaren of de regeling der inkomende rechten, daarvan te heffen,
kan niet in het algemeen bepaald worden, zeIfs niet eens omtrent
geheele klassen van manufacturen, maar yder artikel moet op
zichzelve beschouwd . worden, of het te heffen recht moet afhangen van de navolgende omstandigheden:
a. of het bedoelde artikel in binnenlandsche fabrieken gemaakt wordt of niet ;
b. in het eerste geval: of hetzelve uit inlandsche rowe stoffen
gemaakt wordt;
c. of de quantiteit van het inlandsche gefabriceerde toereikend
is voor de inlandsche consumptie, al of niet;
d. of hetzelve een artikel van uitvoer is;
e. of er eenig verschil en welk verschil er bestaat tusschen
de evenredigheid van quaIiteit en prijs der inlandsche waar
tegen de vreemden;
f. welke .oQrzaken dat verschil voortbrengen;
g. in welke betrekkingen dat artikel staat tot den algemeenen
handel en tot den bijzonderen handel onzer mededingende
naburen;
h. uit welke landen dit artikel ingevoerd wordt en van welke
waarde hetzel ve is in de balans van onzen handel met die
landen;. en eindelijk
i. in welke verhouding de fabricatie van andere artikelen binnen ons land (staat) en of er door den invoer van datartikel
niet andere inlandsche disponibel gelaten worden ter
verzending en of daardoor niet grotere winst aan het rijk
in het algemeen bezorgd worden, dan wanneer door het
ophouden der invoer van het eerste ook de verzending van
het tweede moet stilstaan.
3°. Y dere der gemelde vragen is van veel belang en derzelver
oplossing moet invloed hebben op de bepaling der rechten, maar
noch de eene noch de andere kan afzonderlijk in deze gewichtige
zaak beslissen, integendeel dezelve moet van alle zijden onderzocht en beoordeeld worden, want de aaneenschakeling van alle
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takken van nijverheid en welvaart vordert, dat dezelve in hun
v.erband betracht worden. Ret bestuur kan ydere tak van's volks
nijverheid niet anders beschouwen dan als een gedeeltelijke bron
van's lands welvaart, maar geenszins als een zaak op zichzelf
staande en werkende.
4°. Bij de doorgaande of transitoire rechten komt alleen in
aanmerking, dat men zorg drage deze rechten in een juiste evenredigheid te houden tot de .soortgelijken bij onze naburen, alsmede tot de transportkosten van een bepaalde plaats tot eene
andere over ons land en over de naburige landen.
Riermede meent men het belangrijkste over het gewichtige
onderwerp der fabrieken van manufactuurwaren gezegd te hebben en beveelt hetzelve aan het onderzoek van een meer verlicht
oordeel.
22. RENNIP.

De hennip kan weliswaar aangemerkt worden als een inlandsch
voortbrengsel, want dezelve wordt in eenige gewesten der Nederlanden vrij sterk geteeld, b.v. in de Alblasserwaard enz., maar
deze inlandsche hennip is op verre na niet toereikend voor de inlandsche behoefte, en tevens van mindere qualiteit gerekend
wordend dan de buitenlandscheen vooral de Russi~he hennip,
zoo kan de invoer van deze geenszins gemist worden, zooveel te
minder, daar de inlandsche landbouwers gelegenheid hebben
om door het teelen van andere planten veelal meer winst van
hunne landerijen en werkzaamheden te behalen. Hoezeer het sIus
ook te wenschen is, dat de teelt van hennip in het rijk aangemoedigd en meer uitgebreid moge worden, zoo kan een wijze
staatkunde toch ook den landbouwer niet noodzaken om grotere
voordeelen op te offeren, ten einde een voortbrengsel te winnen,
dat aan hem minder loon voor zijn arbeid opleverd en van buitenslands vooralsnog gemakkelijker kanverkregen worden.
Ret moet dus aan den landbouwer zelve overgelaten worden om
die planten te teelen, van welke hij het meeste loon voor zijn vlijt
verwacht te verkrijgen, en het rijk zal daardoor voorzeker geen
nadeellijden.
De hennip dient voomamelijk ter vervaardiging van zeildoek,
touwwerk en netten. Deze voorwerpen dienen ter zeevaart en'
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\1isserij. Hoe meer nu deze laatsten bloeyen en uitgebreid worden,
zooveel te meer zullen ook de fabrieken van zeildoek, touwwerk,
netten enz. floreeren en dus ook de consumptie van hennip doen
toenemen. waardoor dan natuurlijk een meerdere invoer veroorzaakt wordt. Men kan dus ligt denken. dat de invoer van hennip
gedurende de laatste 20 jaar minder moet zijn geweest dan we1eer
en dit wordt door de voorhanden aantekeningen bevestigd.
Onder het arrondissement der Admiraliteit te Amsterdam werd
gedurende den jare 1753 1 )
ingevoerd: uitgevoerd:
Ruwe hennip ....•.............. 8.404.200 N 1.176.000 N
Gehekelde hennip ............. ..
1.300 N
61.200 N

Af

8.405.500 N 1.237.200 N
1.237.200 N

Dus binnenslands gefabriceerd aan
vreemde hennip •.............. '. 7.168.300 N
Hoezeer dit sedert vermindert is, kan men uit de navolgende
opgaven zien.
Gedurende de jaren I7Bcr-I792 bedroeg onder hetzelfde ressort
per jaar.
Invoer:
Uitvoer:
Invoer:
Uitvoer:
Ruwe hennip 18.060.200 N I.Il8.550 N 4·5 I 5·0 50N 279.637 N
I.60oN 79.537 N
318.150 N
Gehekelde "
6.400 N
Tors .....
255.746 N
13.350 N
3.337 N
63·936N
Cadelle ...
10.525 N
2.631N
Hieruit blijkt dus, dat de jaarlijksche consumptie van vreemde
hennip gedurende dat tijdvak bedragen heeft ruim
4.154.000 N en /66.560.-.
Nog groter verschilleveren de jaren 1802-1805 op, wanneer
deze geheele handelstak in de geheele noordelijke provincie
beliep:
1) Vgl. thans voor de uitvoercijfers voor de jaren 1753 en 1789-179Z het mike! van
Me;, Dr, L. van Nierop: Uit de bakennat der Amsterdamsche handelsstatistiek, in Amstelodamum, XIII, bl, 105 v. v. - De invoercijfers over dezelfde jaren alsmede over
179&-1799 zullen door haar in deel XIV worden gepubliceerd.
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per jaar:
Invoer:
,Uitvoer:
Invoer:
Uitvoer:
Ruwe hennip 7.216.53011 91 7. 85011 1. 804. 1 3211 229.46211
1.86811
Gehekelde "
7.47 211
7.935 11
31 .74011
2.86611
Tors enz. . .. 224.821 tI
56 .205 11
71611
Zoodat er jaarlijks 'binnenslands geconsumeerd word aan
vreemde hennip ruim 1.580.000 tI en 155.400.-. Het voorledene
jaar 1814 heeft echter voordeeliger resultaten opgeleverd, doordien de herlevende zeevaart deze handelstak opnieuw doet
bloeyen. Dezelve beliep:
Uitvoer:
Invoer:
Ruwe hennip ...........
II.093.IOO 11
'236.40011
60,900 11
35 1 .00011
Gehekelde "
~

...... .

II.444.IOO 11

Af ........

297.300 11

dusbinnenslandsgebleven ........ II.146.8001l
Men kan echter hieruit nog niet besluiten, dat deze grote
quantiteit binnenslands gebleven hennip ook binnenslands gedurende het voorleden jaar zou verwerkt zijn en geconsumeerd.
Het eenige, dat daaruit afgeleid kan worden is, dat de inlandsche
fabrieken, die hennip verwerken, wederom begonnen hebben hun
arbeid moedig te hervatten.
Zien wij thans de verhouding der rechten, die tegenwoordig
van de hennip moeten voldaan worden, ten einde daama dit
gewigtige artikel met te meer volledigheid te kunnen beoordeelen. Deze rechten zijn in Holland:
Ink.
Uitg.
Trans.
Hennip gehekeld per schippond .... f 4·:..... f -.15 I 2.Hennip, ongehekeld per schippond ., - -.15 - 1 . - - -.10
In Belgi~n hennip per schippond. . . .
VIij
- 4.4.- 1% '
d.i. c.a.
10 a 16 st.
In Frankrljk ................... waaggeld verboden
In Hamburg zeewaards. . . . . . . . . . .
Ii % . 11 %vrij
In Hamburglandwaards .........
1%
I%
vrij
Deze rechten te Bremen, vereenigd met de Oldenburgsche
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tollen, zijn nog geringer dan de Hamburgsche; de concurrentie
van Frankrijk kan in geene aanmerking genomen worden.
De Belgische rechten zijn op verre na zoo onvoordelig niet voor
den handel noch ook voor 's lands schatkist als de Hollandschen.
Doch ook dezen kunnen ten aanzien der gehekelde hennip niet
tegen de Hambtirgsche of Bremensche rechten concurreren,
hetgeen bij dezen handelstak van meer belang is, daar de hennip,
hoofdzakelijk een product der landen aan de Oostzee zijnde, gemakkelijk over de markten der gemelde beide steden gaat en
daar de hennip hoe langer hoe meer in de landen zelve gehekeld
wordt, waar ze geteeld is. Vandaar dan ook dat deze handelstak
in ons land sedert geruimen tijd altoos minder geworden is,
gelijk men uit de voorgedragen opgave kan nagaan. Ten einde
nu deze nadeelen weg te nemen, meent men te mogen proponeeren:
. a. dat het onderscheid van gehekelde of ongehekelde hennip
behouden worde, ten einde het inlandsch hekelen van hennip aan
te moedigen I};
b. de zoogenaarnde tors en de heede of afval van hennip, tot
nog toe op het tarief niet genoemd en dus tegen den generalen
post te berekenen, dienen mede bijzonder opgegeven te worden;
c. de Hollandsche rechten op de ruwe hennip kunnen in het
geheel behouden, maar alleen op het uitgaan geheven worden,
zoodat de inkomende ruwe hennip vrij zij, gelijk zulks in Belgi~n
en zelfs in Frankrljk plaats vind. Het belang der inlandsche
touwslagerijen, spinnerijen, zeildoekfabrieken en der zeevaart
vordert zoodanige maatregel;
d. de gehekelde hennip kan inkomende eenigermate belast
worden ten voordeele van het inlandsch hekelen, doch zoodanige
belasting mag geenszins zoo hoog zijn, dat dezelve, met het uitgaande regt vereenigd, meer bedrage als de Harnburgsche
rechten, ten einde de concurrentie met deze handelsplaats te
kunnen volhouden. Het tegenswoordige Hollandsche recht kan
gevoegelijk behouden worden, ten einde het inlandsche hekelen
niet verstokeh worde van de kans om ook buitenslands te debiteeren, welke kans zou wegvallen, indien de Belgische rechten
aangenomen werden.
') Dit ,is in het tarief van 3 Oct. I8J6 ' geschied.
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Daar nu dat Hollandsche uitgaande recht thans omtrent
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a

Ii % bedraagt per 300 U of per schippond hennip gerekend tegen

f 50.- a f 80.-, zoo kan het inkomend recht niet hoger gebracht
worden als f 1.- per schippond, wat neerkomt op I:!- a 2%, en
bedraagt dus met het uitgaande recht vereenigd 2l a 31 %, het-

geen de concurrentie van Hamburg zal kunnen verdragen 1).
e. op de torshennip en heede van hennip kan volkomen toogepast worden hetgeen van de heede van vIas gezegd is en derhalve dezelfde rechten daarvan geheven worden. Het verschil
van qualiteit en waarde laat niet toe, dat men deze rechten op het
gewigt terugbrengt. Ten aanzien eindelijk van de transito-rechten merkt men aan,
dat het niet weI zijn kan, dat 8eeene soort van heimip zwaarder
belast wordt dan de an deren , hetgeen thans in Holland plaats
vindL De Belgische rechten daarentegen verdienen weI voor het
geheele rijk aangenomen te worden, en kunnen derhalven in het
algemeen op 15 stuivers per schippond bepaald worden, hetgeen
weliswaar nu en dan iets meer dan 10 % bedraagt, maar toch
aan den handel geen nadeel zal toebrengen.
Men draagt derhalve voor:
Per schippond:
Inv.
Uitv.
Trans.
Hennip, ruw of ongehekeld ....... .
vrij
I 1.15 1-·15
Hennip, gehekeld ............... . I I . - 1-·15 1-·15
Tors en heede ................... .
2%
1%
i%
23. VLAs.

Het is algemeen bekend, dat Nederland niet aIleen voortreffelijk vIas voortbrengt, maar ook in zeer groote hooveelheid. De
zuidelijke provincien en weI bijzonder de beide Vlaanderen,
Henegouwen en een gedeelte van Braband munten hierin voornamelijk uit. Men rekent, dat in West-Vlaanderen - h~t voormalig departement der Lys of Lije - alleen jaarlijks meer dan
15.000.000 pond vIas gewonnen wordt, waarvan verreweg het
grootste gedeelte binnen dezelfde provincie verwerkt wordt.
Anderen provincien daarentegen, b.v. de meeste gewesten langs
1) In bet tarief van 1816 is bet recbt gesteld op f
voor ongebekelde en gehekelde hennip.

1.-

en f - .15 per scbippond, resp.
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de Maas, teelen te weinig vIas en worden door de eerstgenoemden
daarvan vC)Orzien.
In de noordelijke provinciful wordt de vIas bij uitstek geteeld
in het zoogenaamde Overmaasche en in Zeeland, doch ook elders,
b.v. in Rijnland, op Wieringen enz.
Het onderscheid tusschen de beide deelen van het rijk bestaat
ten aanzien van de vias daarin, dat dezelve in de zuidelijke provinci~n mede meestal verwerkt, in de noordelijke daarentegen
ongesponnen, meestal over Rotterdam, naar Groot-Brittanni~n
verzonden wordt. Ten einde hiervan een juist denkbeeld te geven,
zal men de resultaten der voorhanden aantekeningen over den
handel met vias opgeven.
Gedurende de jaren 1789-1792 werd onder het ressort der
Admiraliteit te Amsterdam ingevoerd:
Ruwe vla;s .... '. S8o.028 l'I, dus jaarlijks ruim ... 14S.ooo 11
Gehekelde vIas . , 240.-.
Uitgevoerd:
Ruwe viaS ..... 404.202 YI, dus jaarlijks ruim ., 101.000 YI
Gehekeide vIas ., 1.154.719 1}, bijna jaarlijks ruim '288.680 l'I
Het bIijkt dus reeds hieruit, dat onder het gemeide ressort
de uitvoer veel aanzienlijker geweest is dan de invoer, hoezeer
ook de meeste invoer te Amsterdam plaats heeft, terwiji de
meeste uitvoer over Rotterdam geschiedt, welks haven bij de
voormeide opgaven niet begrepen is. Het verschil van in- en
uitvoer ten aanzien van al de noordeIijke provincien is vrij groot,
gelijk men uit de opgaven over de jaren 1802-I8os zien kan.
De invoer bedroeg:
dus jaarlijks
van ruwe vIas
617.294 YI .• •••••••••• ruim 154.320 YI
van gehekeide vIas '28.610.- ................ '7 .ISO.De uitvoer bedr6eg:
van ruwe vIas
II.863.616 l'I ............ 2.96S.900 11
van gehekeide vIas f 939.079, .......... bijna' 234.780.-;
dus meer uit- dan ingevoerd:
aan ruwe vIas
II.246.322 l'I ••••••• ca. 2.8rr.58o 11
aan gehekeide vIas t 9IO.46g............ ruim t 227.600.Gedurende het voorleden jaar 1814 is de verhouding van in- en
uitvoer bijna dezelfde geweest:
1) Vo!gens de tllbellen, uitgeg. door Mej. van Nierop, a. w., is het bedrag t 1.155.719.-.
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Invoer:
Ruwe vIas .. -...
Gehekeide vIas
Afval

.........

Uitvoer':

?deer uitdan ingevoerd

65.755 11 2.312.762 11 ca. 2.247.00011
/ 4· I0 5·- '364.500. - bijna /360.400
12.I30 . - roim f 8.400 . f 3·7 I 7·-

Het grootste gedeelte der uitgevoerde ruwe vIas ging direct en
indirect naar Engeland, terwijl het meeste deel der ingevoerde
gehekeide vIas naar Spanje en Portugal gezonden wordt.
Ten aanzien der zuidelijke provincies dient men nog aan te
merken, dat de invoer uit Belgien de uitvoer daar naartoe overtreft, gelijk uit de aanteekeningen over den jare I802-18o5 kan
opgemaakt worden:

Ruwe vIas.
1802-18051 dUB jaarl.

roim
Uit Belgien werd
ingevoerd ....... 115 1 2.83 8 128.200
Naar Belgien werd
uitgevoerd ...... Y:I 4·975
1.240
Meerin- dan "itgevoerd ........ 1150 7. 86 3 126.960
Meer "it- dan ingevoerd ........

Gehekelde vIas.
:1802-1805

dus jaarl.

f 16·569·- /

roim
4.140 .-

- 32.555.- -

8.I30.-

f 15.986 .- f

3·990·-

V oor nog over te gaan tot een beoordeeling van de grondbeginselen, bij dit handeisartikel op te volgen, zal het nodig zijn de tegenwoordige rechten, van hetzelve geheven, na te zien. Deze
zijn:
Trans.
Inkom. Uitg.
In Holland:
Ruw vIas, de
GehekeId, de

100
100

11 .......... .. f 4·11 .......... .. 10 %

2%
t%

1%
5%

I!Z8
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In Belgien:
Ruw vIas, de roo fI
Gehekeld, de roo fI
Te Hamburg zeewaards ........ .
Te Hamburg landwaards ....... .
In Frankrijk

vrij
vrij

It %
t%
waaggeid

4 %
r %
vrij het waaggeld.
vrij
It %
vrij
t%
verboden

De rechten te Bremen zijn nog geringer dan die van Hamburg.
Het blijkt dus, dat ten aanzien der concurrentie van handel de
Hollandsche rechten van deruwe vIas weI bestaan kunnen tegenover de in andere gewesten op dat artikel gelegde belastingen.
.
Een vraag van geheel anderen aard en ·tevens van het meeste
belang is deze: welke zijn de te nemen maatregelen, die ten aanzien van de vIas door de belangen van den landbouw, het fabriekswezen en den handel binnen het rijk der Nederlanden zelve
voorgeschreven worden. Het belang van landbouw en handel VOfdert, dat aan de verzending van dat vaderlil-ndsche product geen
beletselen toegebracht worden. De fabrieken kunnen wenschen,
dat de buiteniander onzen vIas niet voor even goede prijzen mogen krijgen als de eigen fabrieken en de belangen van's lands kas
stemmen daarmede overeen; een matig recht van de uitgaande
:vIas te heffen, zal aan de belangen van allen voldoeri.
Ten aanzien van den invoer schijnen de belangen van den landbouw eenigsins te verschillen van die der overige takken van nijverheid, doch dit schijnbaar verschil wordt opgelost, wanneer
men bedenkt, dat de vreemde soorlen van vIas meestal van de inlandsche in hoedanigheid verschillen, zoodat beide zeer weI naast
elkander ter markt kunnen komen. De ondervinding heeft voorts
ook geleerd, dat de irivoer van vreemde vIas geen nadeel aan den
inlandschen teelt heeft toegebragt, dewijl de uitvoer altijd meer
bedragen heeft dan den invoer.
.
Het onderscheid tusschen de ruwe en de gehekeide vIas, in de
Hollandsche en Belgische tarieven g.eobserveerd, is op zich zelve
niets, .maar het wijzigen der rechten schijnt eenige opmerkzaamheid te vereischen.
a. Het Hollandsche inkomend re~ht van de ruwe vIas is weliswaar gering, bedragend ca. a/, %, doch het waar belang der fa-
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brieken en des handels verlangt, dat hetzelve - gelijk in Belgi~n
- weggenomen worde.
b. Het uitgaand recht op dezelve is in Holland voordelig gesteld
voor aIler belangen; terwijl het Belgische recht te hoog is, want
het laatste behoudende, zal men veroorzaken, dat de inlandsche
vIas tegen de buitenlandsche op vreemde markten niet gemakkelijk zal kunnen verschijnen, daar het bekend is, dat ondanks de
begunstiging op den uitvoer van gehekelde vIas toch meer ruwe
dan gehekelde verzonden wordt, gelijk men uit de voorgedragen
opgaven kan zien.
c. Het gevoIg der hoge Rollandsche rechten op den invoer van
gehekeld vIas is geweest, dat daarvan zeer weinig ingevoerd
wordt. Dit heeft natuurlijk veroorzaakt, dat de handelstak in de
noordelijke provincien beperkt is op het inlandsch voortbrengsel,
hetgeen noch voor den handel noch voor '5 lands schatkist voordelig is; het kan niet missen of de inlandsche garenspinnerijen
zullen mede daardoor benadeelt worden, terwijI het hekelen van
vIas daardoor geene voordelen kan trekken, zooals men uit den
groten uitvoer van ruwe vIas kan opmaken. De geheele vrijstelling
van den invoer van gehekeld vIas, gelijk zulks in Belgi~n plaats
vindt, moet daarentegen een ander nadeel teweegbrengen, want
daardoor wordt het onverschillig of er ruwe of gehekelde vIas ingevoerd wordt; hetgeen het hekelen van vIas binnenslands niet bevorderen kan.
d. De uitvoer van gehekeld vIas is in Belgien vrijgesteld van
rechten, doch dit luid vreemd, indien men bedenkt, dat de uitvoer van ruw garen, dat uit vIas gesponnen is, aldaar belast is.
Ret belang der inlandsche spinnerijen vordert dus onbedenkelijk,
dat de uitvoer, ook van gehekeld vIas, eenigermate belast wordt;
de ondervinding in de noordelijke provincien heeft doen zien, dat
zoodanig gering recht op het uitgaan aan de verzending geen nadeel toebrengt, ten voordeele tevens van '5 lands schatkist strekt.
e. Beide, de Hollandsche en de Belgische tariven, maken geen
gewag van de hede of afval van vIas. Deze moet dan in beide gewesten berekend worden tegen 3 % inkomende en 2 %uitgaande,
hetgeen echter noch voor den handel noch voor de fabrieken voordeelig is. De hede valt bij het hekelen van vIas in dezelfde evenredigheid als de siroop in de suiker-raffinaderijen en de tabakssteelen in de tabaksfabrieken; dezelve kan dus uitgaande niet hooger
NED. ECON.-HIST. ARCHIEF. ]AARBOEK I.
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belast worden dan de gehekelde vIas, want een hooger recht zoude
een nadelige terugslag hebben op de verzending van de laatste.
Ten aanzien van den invoer van hede dient men in 't oog te houden, dat dezelve niet aIleen een ruw materiaal is, maar ook in een
zeer naauw verband staat met het hekelen van vIas.
Het transito-recht eindelijk kan voeglijk niet anders geregeld
worden dan in Belgien geschied is, terwijl hetzelve ten aanzien
van de gehekelde vIas in Holland veel te hoog is. AIle deze bedenkingen rijpelijk overwegende, proponeerd men de rechten op het
vIas voor het rijk der Nederlanden aldus te regelen:
Invoer.
Uitvoer. Transito.
VIas, ruw of ongehekeld ...
2 %
vrij
1%
VIas, gehekeld ••.......... 2%
1%
t%
VIas, hede of afval van .... 2%
1%
t%
24. LIJNWADEN: KATOENE LIJNWADEN.

De katoene stoffen in het algemeen zijn sedert den opening van
den rechtstreekschen handel op Oost-Indien artikelen van zeer
groot belang in den Europeeschen handel geworden; weldra begon men ook dezelve binnen Europa te weven, te drukken en te
bereiden, zoodat het belang van het fabriekwezen bij dat van den
handel gevoegd werd. De kolonien in Amerika en West-Indien,
alsmede de bezittingen in Oost-Indien, de ruwe katoen aan de
moederlanden in Europa opleverende, zoo kan deeze laatste in
zekeren zin beschouwd worden als een voort brengsel van die landen, die kolonien bezitten, alwaar de katoen geteeld wordt, en in
dit geval bevinden zich de Nederlanden.
De ongemeene uitbreiding der fabrieken van katoene stoffen in
onderscheidene landen van Europa heeft het belang van het fabriekwezen hoven dat van den handel doen plaatsen, zoodat dezen laatste tegenwoordig van het fabriekwezen afhankelijk is.
Zoolang Holland nog in het bezit was van den voomaamst~n
handel op Oost-Indien en in die gewesten nog bezittingen had 1),
waar de katoenweverij bloeide, zoolang konden er redenEm gevonden worden om de Oost-Indische katoene stoffen in den handel
minder te belasten als diegenen, die nit vreemde Europische fa') De z. g. Ganges·factorijen.
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brieken afkomstig waren. De Oost-Indische katoenweverijen bestaan voomamelijk op het groote schiereiland aan deze zijde van
de Ganges; op het eiland Java worden alleen gemeene en grove
katoene lijnwaden vervaardigd en niet eens in grote menigte, ten
minste niet voor den invoer naar Europa.
Daar nu de Nederlanden hun bezittingen op het gemelde
schiereiland thans verloren hebben 1), zoo kunnen die katoene
lijnwaden, die men gewoonlijk onder den naam van Oost-Indische
verstaat, geene meerdere begunstiging waardig geoordeeld worden dan alle andere vreemde. Het belang van den Oost-Indischen
handel vordert weliswaar, dat die goederen, die uit Oost-Indien
door den staat in het moederland direct aangebragt worden, een
meerdere begunstigging genieten dan diezelfde goederen, die van
vreemde oorsprong zijn en door vreemde handen op onze markten
ge bragt worden. Doch deze vereffening kan ligt door een verrekening der rechten, in de kolonien en in het moederland te betalen,
gevonden worden, zoodat daardoor geen verandering veroorzaakt
wordt in de beginselen, omtrend deze gefabriceerde goederenaan
te nemen. De Nederlanden bezitten zeer gewigtige fabrieken van
katoene en halfkatoene stoffen en derzelver voomaamste zetel
zijn in de noordelijke gewesten de provincien Overijssel t) en
Utrecht en in de zuidelijken Vlaanderen en vooral het voormalig
departement van de Schelde. Deze inlandsche fabrieken houden
zich hoofdzakelijk bezig met het vervaardigen van gemeene katoene en halfkatoene stoffen, terwijl de fijne soorten grotendeels
van buitenslands ingevoerd worden. Het is bekend, dat de Engelsche fabrieken bovenal uitmunten, dan volgen de Duitsche, Fransche en Zwitschersche fabrieken ,die, evenals de Belgische, door
de stremming van den handel gedurende den langen oorlog een
meerdere uitbreiding verkregen hebben. In genoegzaam alle landen van Europa heerscht thans het beginsel om ter bevordering
der inlandsche fabrieken den invoer van buitenlandsch gefabriceerde goederen te verbieden of zwaar te belasten, welk beginsel
zelfs in Rusland sedert rBH is aangenomen en waardoor aldaar
reeds eenige grote fabrieken ontstaan zijn. Holland heeft ten voordeele van den handel tot dusverre ten aanzien van lijnwaden een
1) In 1795. Vgl. van der Kemp, De Nederlandsche factorijen in Voor·Indii!, Bijdr.
tot de Taal·, Land· en Volkenkunde van Ned.·Indie, deel LIII.
I) Vnl. in Twente.
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uitzondering van deze waarneming gemaakt en men staat verwondert, wanneer men de belangrijkheid van dezen handelstak
volgens de voorhanden aanteekeningen nagaat.
De invoer van katoenen lijnwaden behalve diegeenen, die direct uit Oost-Indi~n aangebragt worden, beliep in den jare 1753
onder het ressort der Admiraliteit te Amsterdam ruim f 460.850,
terwijl de verzending een som bedroeg van circa f I.793.940 . - 1).
De jaren 1789-1792 bedroeg onder hetzelfde ressort:
de invoer ca. f 2.5Io.600.-, dus jaarlijks /627.650.-,
de uitvoer ca. f 3.275.°5°.-1), dus jaarlijks /818.760.-.
Hierbij diend men de volgende aanmerkingen in het oog te
houden.
a. De meerderheid van uitvoer tegen den invoer kan niet zoozeer gerekend worden een gevolg geweest te zijn van den toenmaligen meerderen bloei der inlandsche fabrieken, dan weI daarvan,
dat de directe aanvoer uit de Oost-Indien door middel der 0.-1.
Compagnie onder den gemelden invoer niet begrepen is. De katoendrukkerijen waren echter gedurende het gedachte tijdvak vrij
wat meer bloeyend dan tegenwoordig en konden dus aan de ingevoerde ruwe weefsels meerdere waarde bijzetten voor den uitvoer.
Maar daartegenover dient men ook te bemerken, dat de inlandsche spin,nerijen en weverijen van katoenen stoffen toen ter tijd
zoo niet minder, dan toch niet aanzienlijker geweest zijn dan in de
volgende tijdvakken.
b. Men-ziet uit deze aanteekeningen, dat de handel in katoenen
stoffen sedert het midden der verloopen eeuw bij ons verminderd
is, hetgeen aan de meerdere uitbreiding van den Engelschen handel en het fabriekswezen grootendeels toe te schrijven is.
Gedurende het tijdvak van de vrede van Amiens, te weten de
jaren 1802-1805, bedroeg deze handelstak in de geheele noordelijke provincie het volgende:
Invoer ca. / 13.873.680.-, dus jaarlijks f 3.468.42°.-;
daarvan kwam uit Belgien /180.260.-, dus jaarlijks f 45.065.-,
hetgeen niet meer is dan 1/.,., van den geheelen invoer, terwijl er
ruim t, te weten voor ca. f 4.3°7.15°.-, d. i. jaarlijks voor
f 1.076.780.-, uit Duitschland langs den Rijn en landwaards ingevoerd werd, welke goederen gerekend mogen worden oorspron1) Precies: 11.793.937.-

(Tabellen van Mej. van Nierop, a. w.)
.) Het juiste cijfer was : 13.175.674. - (Ald.)
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kelijk te tijn uit Duitsche en Zwitschersche fabrieken, daar het
bekend is, dat de Fransche fabrieken, gelegen in de noordelijke en
noordwestelijke provincien van dat rijk, niet over Duitschland
naar ons land verzenden, al ware het ook dat dezelve in staat waren om sterke buitenlandsche verzendingen te doen, hetgeen
evenwel het geval niet is.
De helft van de geheele invoer kan gerust gerekend worden uit
Engeland, direct en indirect over Hamburg, Bremen en verdere
Duitsche havens aan de Noordzee vooral gedurende de jaren 1804
-1805 aangebracht te zijn, want de directe aanvoer uit Engeland
heeft in de jaren 1802 en 1803 bedragen ruim "/100 van den gehelen
invoer. De geheele uitvoer gedurende het gemelde tijdvak beliep
daarentegen
ca. f 5.I24.740.-, d. i. jaarlijks /1.281.180.-;
daarvan ging
naar Belgien 12.78o.640.~, d. i. jaarlijks I 695.160.-,
dus ruim de helft van den geheelen uitvoer, terwiji de wederhelft
naar de onderscheiden handeldrijvende landen verspreid werd.
Daarbij zou men, ware het noodig, nog kunnen voegen een groot
gedeelte der transito over ons land gevoerde katoene lijnwaden,
ais zijnde dezeive gedeeltelijk mede naar Belgien gegaan, en daarentegen minder daar vandaan gekomen.
De geheele doorvoer bedroeg
ca. f 7.034.750.-,
dus jaarlijks ruim
- 1.758.680.-.
Gedurende het voorleden jaar 1814 was de staat van deze handelstak als voIgt:
Invoer:
Katoene lijnwaad
Oost-Indische
lijnwaad
Neteldoek
Nankings
Dus totaal

Uitvoer:

Doorvoer:

f 4.333.508.- f 1.294.428.- f 3.755.70 3.- 674. 854.- - 156·428.- f 50.826.- f

3·054·- 34.076.- 24.762 . - /

I6·705·200.-

24. 1 53.-

f 5·215·616.- f 1.356.320.- f 3.769.761 .-.

Uit deze opgaven volgen nu de na te meidene resUltaten.
a. De noordelijke provinci~n hebben de inlandsche consumptie
aan katoenstoffen van buitensiands getrokken en behouden
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in de jaren
voor ruim:
1:802-I8o5 ............ f 8.748.900 . - ,
dus jaarlijks ...................... - 2.I87.200.-;
in den jare I8I4 ................... - 3.859.000 .....:....
Wilde men nu ook veronderstellen, dat al deze goederen in de
gemelde jaren niet geconsumeerd waren, dan kan men toch, het
eene jaar in het andere gerekend, aannemen, dat er voor ruim
f 2.000.000.- aan vreemde katoene ~ijnwaden jaarlijks in de
noordelijke provincien alleen geconsumeerd worden.
b. De zuidelijke provincien hebben in den jare I802-I8o5 uit
de noordelijke gewesten meer ontvangen dan daama toegezonden
voor ruim f 2.600.000.-, dus jaarlijks voor ruim f 650.000.-.
Men zietJ hieruit :
Ie. dat de katoenfabrieken der noordelijke provincien op verre
na zooveel voortbrengselen niet opleveren dan de inlandsche behoefte vordert;
2e. dat de Belgische fabrieken niet in staat zijn om de behoeften der noordelijke provincien te vervullen.
Dit is de gunstigste gevolgtrekking voor de fabrieken, die uit de
bovenstaande opgaven voortvloeit; want men zou welligt daaruit
zonder redenen kunnen opmaken, dat de Belgische fabrieken niet
eens de voor de consumptie in de zuidelijke provinci~n noodige
katoene stoffen kunnen opleveren.
3e. Deze handelstak is voor den Nederlandschen handel in het
algemeen van een zeer groot belang, afgezien van de onmiddelijke
voordeelen, die door denzelven aan 's lands ingezetenen van allerhande beroep, die bij denzelven belang hebben, toegebragt worden en die zeer aanzienlijk zijn. Zoo staat deze handel in een
naauw verband met menige en bijkans de allermeeste andere takken van handel door desselfs algemeene uitgebreidheid over alle
handeldrijvende landen, ondanks eenige drukkende maatregelen,
die in enkele landen den handel bezwaren. De wederkeerig uitwisseling der goederen baart den winst bij den handel en deze
steunt alleen op weI voorziene markten, waar de keuze van den
kooper tegemoet gekomen wordt. Vandaar dat de handel der
noordelijke provincien van het rijk der Nederlanden, ondanks de
alles vemielende omstandigheden, die gedurende meer dan 20
jaar plaats gevonden hebben, niet alleen niet vemield is, maar opnieuw herleeft en met naijverige buren om den rang kan dingen,
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zoolang dezelve voorzien zal zijn van de producten en voortbrengselen van aIle handeldrijvende landen der aarde.
4e. De Belgische fabrieken winnen bij de volkomen vereeniging met de noordelijke provincien een veel uitgestrekter debiet,
want dezelven zullen, zonder inkomende rechten enz. te betalen,
hun voortbrengselen op de noordelijke markten brengen.
Na deze opmerkingen zal men de tegenwoordige rechten vergelijken. Deze zijn:

Inkomend.1 Uitgaand.1 Transito.
AIlerhande katoene stoffen,
lijnwaden, chitsen, neteldoek,
cambridgs en nankings enz.
II %
in Belgien:
Katoene stoffen, onder de It
frs. per 7 d.M. (dat is t - 14.2
verboden
per Haagsche el) waardig
DezeUde goederen onder de
2 frs. per 7 d.M. (d. i. t - 18.14
verboden
per Haagsche ell waardig
Nankings
5%
AIle andere katoene lijnwaden en stoffen
10 %
Te Hamburg:
zeewaards
It %
landwaards
t%

1%

t%

vrij

1%

vrij
vrij

I%
1%

vrij

I%

It %
t%

vrij
vrij

In Frankrijk is de invoer van aIle katoene stoffen (uitgezonderd
van nankings) verboden; dezelven zijn op het uitgaan volgens het
gewigt en een zekere rangschikking in fijn, middel en gemeen met
zeer weinig belast.
Men ziet dus, dat de Hollandsche rechten in de meeste gevaIlen
niet veel hoger en in vele gevaIlen zeUs minder zijn dan de Hamburgsche rechten; vandaar dan ook, dat deze handelstak bij ons
zoozeer aanzienlijk geworden is.
Wanneer men nu nog nagaat, dat ondanks deze lage rechten op
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de huitenlandsche katoene goederen de inlandsche fabrieken uitgezondert de drukkerijen - in stand gebleven zijn, dan zal men
gemakkelijk bevroeden, dat het ter bevordering van dat gewigtige
gedeelte van het fabriekwezen niet noodig is de vreemde katoene
stoffen inkomende zoo zwaar te belasten als dat in Belgi~n geschiedt; terwijl men, naar aanleiding der hoven voorgedragene
waamemingen, bekennen moet, dat een verbod of een hoog recht
op het inkomen - wat niet veel beter is dan een prohibitive wet
- niet aileen ten hoogste nadeelig voor 's lands schatkist zijn zou,
maar dat daardoor een ander nog veel gewigtiger nadeel voor
's lands ingezetenen zou berokkend worden, te weten een volstrekt gebrek aan deze stoffen, die ter kleding van aIle standen
onontbeerlijk zijn. Watlneer men daarbij nog voegt, dat juist de
mindere soorten, ondanks dat dezelven ook binnenslands gemaakt worden, welligt het grootste gedeelte der jaarlijks inkomende quantiteiten uitmaken en vooral voor de min gegoede classe van ingezetenen onmisbaar zijn, dan zal men overtuigt iijn, dat
de katoene lijnwaden, verre van {'venals in Belgien bezwaard te
kunnen worden, bij het inkomen niet veel hoger mogen belast
worden dan thans in Holland plaats heeft. Het belang der inlandsche fabrieken zal daarbij niet aIleen gewaarborgd ,maar ook zeer
bevorderd worden, zoodra de te heffen regten alleen op het inkomen gelegd en het uitgaan vrijgelaten wordt. De Belgische fabrieken kunnen bij de natuurlijke uitbreiding van hun debiet
door de vennindering van hun rt'chten niets verliezen, maar zullen zeker nog winnen door hun goederen in de noordelijke provincien gemakkelijk aan den man te brengen.
Men zou kunnen tegenwerpen, dat het tegenwoordige onvermogen der inlandsche fabrieken om de benodigde quantiteiten stoffen te vervaardigen geen hinderpaal voor het zoogenoemd fabriekstelsel, dat bij het Belgische tarief te gronde ligt, moest opleveren,doordien deze fabrieken meer uitgebreid-en nieuw opgericht - kunnen worden. Hierop diend men echter te antwoorden,
dat zoodanige uitbreiding inderdaad zoo gemakkelijk niet is a1s
dezelve nu en dan geacht wordt. Is er eenig fabriekswerk, welks
behoorlijke verrichting lange oeffening vereischt, dan is het zeker
de weverij. Het spinnen van katoen, het drukken en glanzen van
katoene lijnwaden kan door machinerien uitgevoerd worden;
zulks geschiedt in vele fabrieken, maar het weven gan aIleen door
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. tnenschenhanden gedaan worden en vereischt aItijd kunde en
lange beoeffening. Het zou dus aan de fabrikeurs, indien niet onmogelijk, toch ten uiterste moeyelijk zijn om het tegenwoordig
door hen gebezigde getal werklieden te verdubbelen en dan nog
zou het de vraag zijn, of zij aIsdan in staat zouden zijn om de benodigde quantiteit stoffen te kunnen opleveren. Daarbij dient
men nog te voegen, dat de lange oorlog, die geheel Europa geteisterd heeft, het getaI der werklieden aIom verminderd heeft,
zoodat - de aIom bestaande militaire wetten in aanmerking genomen - het niet eens doenlijk zou zijn om het ontbrekend getaI
werklieden uit andere landen te ontbieden. De meerdere uitbreiding der inlandsche katoenfabrieken vereischt dus vooreerst tijd
en door eenen gunstigen wijziging der rechten zullen dezelve in
staat gesteld worden om hun werkzaamheden van tijd tot tijd
.meer en meer uit te breiden, zoodat er in het vervolg de aanvoer
van vreemde kantoenstoffen welligt zal kunnen gemist worden.
Wilde men thans prohibitive wetten daarstellen, dan zou het
noodwendige gevolg daarvan zijn de in aIle opzichten hoogst
verderfelijke sluikhandel.
Men heeft dus meteen de belangens van den koophandel te
raadplegen noch aan te halen, dat deze gewichtige handelstak
zeker uit onze handen in die der Duitsche kooplieden zou overgaan.
De vervallen staat der katoendrukkerijen vereischt, dat de
gedrukte katoene lijnwaden zwaarder belast worden dan de
anderen, ten einde de inlandsche drukkerijen door een vermeerderd debiet op te beuren, hoezeer het echter te wenschen
ware, dat men in navolging van andere landen ook alhier meer
werk maakt van de machinerie~n, gelijk men, bij gelegenheid
van de manufacturen in het algemeen sprekende, voorgedragen
heeft 1). '
AI deze bedenkingen in rijp overleg nemend, draagt men de
navolgende maatregelen voor, waardoor en de fabrieken en ook
's lands schatkist wezenlijke voordelen zullen genie ten, zonder
aan den handel groot nadeel toe te brengen.
a. Om alle katoene lijnwaden en stoffen vooralsnog inkomend te belasten met 3 %, zijnde dit recht gelijk aan het hoog1) VgJ. bl. 99 v.v.
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ste recht te Hamburg en iets hoger dan het Hollandsche inkomend en uitgaand samengevoegd.
b. Van deze bepaling uit te zonderen de gedrukte katoenen
lijnwaden, die zwaarder dienen belast te worden en waarvoor
men 5 % proponeerd.
c. Het uitgaan vrij te stellen van alle rechten behalve het
waaggeld, gelijk zulks in Belgi~n plaats vind.
d. Het transito-recht te arresteeren op I %, wat weliswaar
iets hoger is dan in Holland tegenwoordig gevonden wordt,
maar toch deze handelstak niet al te zeer drukken zal, zoodraa
de algemeene bepaling, die men omtrent het transito-recht
voorgedragen heeft, goedgekeurd wordt.
De gedane propositi~n komen dus neer op de volgenden:
IInkomend.1 Uitgaand.1 Transito.
Katoene lijnwaden en -stoffen
van alle soorten ... .. . . .. .
Uitgezonderd de gedrukte . .. .

25.

3%
5%

vrij
vrij

I%
r%

LIJNWAAD: LINNEN.

De linnenweverij, blekerij en bereiderij is nog tegenwoordig
vrij aanzienlijk in de noordelijke provinci~, vooral in Braband
en Overijsel; maar de zuidelijke provincien, vooral Vlaanderen,
overtreffen hierin niet alleen de noordelijken, maar zelfs vele
landen van Europa, de evenredigheid der uitgestrektheid van
de gewesten en derzelver bevolking in aanmerking genomen.
De linnens zijn een der voornaamste artikelen van algemeenen
handel, vooral naar Amerika, Spanje, Portugal en de landen
aan de Middellandsche Zee. De linnenfabriek is voornamelijk
gevestigd in de Duitsche gewesten, waaronder bijzonder uitmunten Silezie, de Opper-Lausitz en Westfalen; in Ireland
vooral in de noordelijke landstreken en in Nederlandsch en
Fransch Vlaanderen. De Russische linnens, meestal tot de
grove soorten behoorend, komen mede in vee! aanmerking.
De Nederlandsche linnens munten hoven anderen uit in fijnheid en schoonheid zoo van stoffe alsvan blekerij en bereiding.
De fijnste soorten zijn echter batisten en linons, voornamelijk
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in Fransch Vlaanderen gemaakt, terwijl de Vlaamschen en
Silezischen door deze Franschen overtreffen worden. Ten einde
de belangrijkheid van deze handelstak nader aan te wijzen,
zal men de resultaten der voorhanden aanteekeningen opgeven.
In den jare 1753 bedroeg onder het ressort der Admiraliteit
te Amsterdam de invoer van allerhande linnens, uitgezondert
Kainerijks- en zeildoek, ·waarvan men nader zal handelen, een
som van ruim t 1.122.200.- en de uitvoer ruim t I.403.5°o.-1}.
Er werd dus meer uit- dan ingevoerd, wat grootendeels daaraan is toe te schrijven, dat de vreemde linnens, in een meer ruwe
staat aangebracht, binnenslands en weI voornamelijk te Haarlem gebleekt en vol bereid worden, waardoor dus de waarde der
linnens vermeerderd werd, hetgeen sedert aanmerkelijk veranderd is, doordat men zich in andere landen meer bevlijtigd
heeft om in de kunst van bleken en bereiden der linnens de
Hollanders te evenaren. Deze handelstak zelve werd daardoor,
alsmede door den naijver van Hamburg en Bremen, in Holland
vermindert, zoodat onder het gemelde ressort gedurende de
jaren 1789-1792 de invoer bedroeg t 3.667.400.-, dus jaarlijks t 916.850.-, en de uitvoer t 3.545.600.- I}, dus jaarlijks 1886.400.-.
Van de ingevoerde lin:nens kwamen ongeveer 1/10 uit Duitschland, zoowel zee- als landwaard en langs den Rhijn; van de uitgevoerden werden ruim 7/10 door Spanje en Portugal I) en ongeveer 1/10 door landen aan de Middellandsche Zee ontvangen.
Gedurende het tijdvak van de vrede van Amiens (1802-1805)
was de staat van deze handelstak in: de noordelijke provincien
. de navolgende:
Geheele in:voer ruim t 19.180.650.-, dus jaarlijks/4.795.160.
Daarvan kwam uit Duitschland:
Dus jaarlijks
Langs den Rhijn
} ruiml 13.859.00.- 13.464.750.en landwaarts
Van Hamburg, Bremen
en andere havens aan }
f 1.088.800.- f 272.200.de Noordzee
w., is dit cijfer /1.384.871 .- .
Aldaar / 3.509.332.- .
•) In totaal gedurende de jaren 178!)-1792 /2.693.743.-. (Ald.)
1) In de tabellen van Mej. van Nierop, a.
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Uit Belgien
f 3. 892.180.- /973.040.De invoer uit Duitschland beliep dus ruim 77/100 en die uit
Belgien to/100 van het geheel.
Dus jaarlijks
Geheele uitvoer
600
f 4.337. .- f 1.084.400 . Daarvan ging
~
f 1.364.580.- f 341 . 1 40.naar Spanje en Portugal ~
naar Duitschland langs }
- 860.200.- - 215.050.den Rhijn enz.
over Hamburg, Bremen enz.
- 788.600.- - 197.150.Hierbij diend men echter in het oog te houden, dat men met
veel waarschijn1ijkheid kan aannemen, dat een groot gedeelte der
linnens, die als naar Hamburg enz. uitgevoerd in 1804 en 1805
aangegeven zijn, inderdaad. hetzij direct of indirect, een andere bestemming en weI bijzonder naar Engeland gekregen
hebben.
Dus jaarlijks
Naar Belgien
80
8
0
f 7 . 4 . - f 195. 210 .Naar landen aan de
- 236.94°.- - 59. 23°.Middellandsche Zee
De uitvoer naar
Spanje en Portugal beliep 11/100 van het geheel,
Duitschland .
sa/100 ,
18/100 ,
Belgien
Middellandsche Zee
'/100'

}

Men ziet uit deze vergelijking:
a. dat onze handel in linnen vooral met Spanje en Portugal gedurende den oorlog tot bijna de helft vermindert is;
b. dat een grote quantiteit vreemde linnens binnenslands blijft
en geconsumeerd wordt. Deze quantiteit beliep gedurende de jaren 1802-1805:
ruim f 14.843.000 .-, dus jaarlijks f 3.710.75°.-.
Wilde men flU ook toegeven, dat niet al deze achtergebleven
linnens gedurende dat tijdvak geconsumeerd zijn. zoo kan men
toch zonder overdrijving de jaarlijkse consumptie van uitheemsch
linnen begroten op omtrend f 3.000.000.-, hetgeen door de opgaven van het voorleden jaar 1814 ten volle bekrachtigd wordt,
hebbende de in- en uitvoer bedragen:
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van
Invoer:
Uitvoer:
t
757·Beddetijken ............ t 40 . 822.Gebleekt linnen ........ - J.6]3·9 29·3·535.Ongebleekt linnen ...... - 343.J72.2.265.Silezisch e~ Westfaalsch - 2.389.579.- J.276.9OJ.Verdere soorten ........ - J.512.236.- 439.610.8
Totaal ........... t 5.959.73 .t J·723·068.dus binnenlands gebleven
t 4. 236 .6]0.-.
c. De meerderheid van invoer uit Belgien kan begroot worden
op jaarlijks t 775.000.-. Het blijkt dus, dat de Belgische fabrieken het gebrek der noordelijke provincien niet dekken kunnen,
vooral wanneer men in aanmerking neemt, dat de Belgische linnens gedurende de jaren 1804 en 1805 bijna uitsluitend over de
noordelijke provincien vervoerd werden, aangezien de directe
verzending door de maatregelen, door Frankrijk in dien tijd genomen, in Belgien bijna geheel gestremd was.
d. De noordelijke provincien zijn nog in het bezit van den linnenhandel van westelijk Duitschland, die zeer aanzienlijk is en
tevens andere gewigtige handelstakken bij ons vestigt en gaande
houdt door het wederkeerig naauw verband, waarin dezelve onderling staan.
Na deze opmerking laat men thans de verhoudmg der tegenwoordige rechten volgen. Deze zijn:
In Holland:
Inkom. Uitgaand. Trans.
Alle Silezische, Westfaalsche,
Osnabriicksche, Bremensche, OostPommersche en Brabandsche
linnens en beddetijken transitoir
vrij
vrij
naar Spanje
vrij
Damast, servetgoed en linnen
1%
in het generaal
Silezische bontjes, Erberfeldsche en buitenlandsch gefabriceerde Vriesche bonten van katoen en garen of zoogen. katoenen Vriesche bontjes
1%
In Belgien:
Lijnwaden van garen, vias of .
vrij
hennip, row
10%
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Dezelven gebleekt, geschildert,
geverfd of gedrukt, alsmede damast en tafellinnen, beddetijken
12%
' vrij
1%
In Hamburg zijn de linnens in het algemeen vrij van alle rechten en te Bremen zijn zij zoo weinig belast, dat deze te betalen
impositien geheel niet in aanmerking zou komen, ware het niet,
dat de Oldenburgsche tollen, die ca. 1% bedragen, daarbij dienen
gevoegd te worden.
In Frankrijk zijn de linnens volgens de verschillende soorten
op het gewigt belast, inkomende zwaar, uitgaande zeer weinig
en transitoir alleen met het waaggeld, dat op 3/ao %, of naar verkiezing van de eigenaar op ca.' - 2-5 per 100 fI neerkomt.
Hierbij voegt men de volgende aanmerkingen.
1°. Franlcrijk kan in den linnenhandel weinig concurrentie
uitoefienen, aangezien desselfs fabrieken - hoe aanzienlijk ook
in eenigen del noordelijke provincien - niet eens toereikend
kunnen geoordeeld worden om in de inlandsche behoeften te
kunnen voorzien. Desselfs handelsstelsel bepaalt zich op het
eigen land zonder in den algemenen handel te delen en eindelijk
is Frankrijk ook niet zoo gelegen, dat het de linnens uit de eerste
hand zou kunnen ontvangen.
2°. Belgi~n kan gerekend worden veel meer linnen voort te
brengen dan ter eigene conzumptie nodig is, echter niet genoeg
om de behoeften der noordelijke provincien ook te kunnen vervullen. Desselfs systema kan goedgekeurd worden voor zoover
het alleen op de zuidelijke provinci~n toepasselijk is, maar het
kan niet voor het geheele rijk aangenomen worden om de navolgende redenen:
Het zou niet alleen den gehelen handelstak in de noordelijke
provinci~n, ja in het gansche rijk vernielen, maar hetzelve zou
ook de noordelijke en zelfs de zuidelijke provincien zoo niet aan
gebrek aan linnen, toch aan de schadelijke gevolgen van ongeevenredigd hoge prijzen blootstellen. Want de Vlaamsche linnens
zouden veel duurder worden, omdat ze ontoereikend zijnde voor
de behoeften - de invoer van vreemde linnens voor inlandsche
consumptie niet zou ophouden. Van de laatsten moesten
dan hooge rechten betaald worden en zoo kan het niet missen,
of de prijzen van het linnen in het algemeen zouden ongemeen
rijzen. Hierdoor zou dan ook de verzending van inlandsch linnen
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naar 's buitenlands wegvallen en het gevolg daarvan kan binnen
een kort tijdvak geen ander zijn dan dat de Nederlandsche iabrieken van linnen een gelijk lot ondergaan als de inlandsche
fabrieken van wollen stoffen; dat is, dat dezelve in plaats van
meer uit te voeren, meer en meer zullen vervallen. Men zie hetgeen men over de manufacturen in het algemeen gezegd hee.ft.
3°. Onzen linnenhandel is thans reeds verminderd en die van
de Duitsche havens aan de Noordzee, vooral van Hamburg,
Bremen en Emden, is in dezelfde evenredigheid toegenomen en
zal zich hoe langer hoe meer aldaar vestigen, indien er niet
zorg wordt gedragen, dat dezelve bij ons bewaard blijve. Het
naauw verband, waarin deze handelstak met veele andere voorname takken van handel, vooral op Spanje, Portugal en geheel
Amerika staat, veroorzaakt dan ook, dat deze handelstakken met
den eerstgemelde een gelijk lot ondergaan. Deze waarheid heeft
men niet aIleen te Hamburg ingezien - en derhalve de linnens
vrijgesteld van aIle rechten - maar ook in de noordelijke provincien der Nederlanden; vandaar dat alle linnens transitoir aan
Spanje vrijgesteld zijn van rechten. De tegenswoordige toestand
van zaken, vooral ten aanzien der gebeurtenissen in de Spaansche
bezittingen in Amerika 1), alsmede de grondstellingen door de
Portugeeschen in Brazilien aangenomen, vereischen, dat deze
bepaling nader gewijzigd wordt.
4°. De Belgische fabrieken van linnen hebben van den invoer van vreemd linnen niet te vrezen om de volgende redenen:
a. Zij kunnen thans reeds in prijs met de buitenlandschen wedijveren; dit wordt bewezen door derzelver debiet op de noordelijke markten, waar zij onder gelijke omstandigheden met de
buitenlandsche zamentreffen.
b. Zij vinden een vee! uitgestrekter debiet bij de vereeniging
der noordelijke en zuidelijke provincien door den ophef der
op de wederzijdsche grenzen thans bestaande rechten I) en verkrijgen daardoor een groot voordeel hoven de buitenlandsche
linnens op de noordelijke markten.
c. Zij hebben den invoer van vreemd linnen in de zuidelijke
provincien niet te duchten, want de vreemde linnens zullen op
de Belgische markten de Belgische linnens in prijs niet evenaren,
1) Opstanden in Mexico en Venezuela.
I) De z.g. tollinie.
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daar dit reeds op de noordelijke markten, die veel naderbij de
gewesten, waar de linnens gemaakt worden, gelegen zijn en dus
minder transportkosten vereischen, niet eens geschieden kan.
d. De vrijheid van uitgaande rechten waarborgt aan de Belgische linnenfabrieken een onbepaald debiet.Al de voorgedragen bedenkingen in het oog houdend, heeft
men gemeend, dat deze handelstak vooral verdient beschouwd te
worden als een der voornaamste steunen van den algemeenen
handel en dus allezins waardig is om met de meeSt mogelijke zorgvuldigheid behouden te worden. De in Holland bestaande rechten
doen reeds vreezen, dat deze handelstak hoe langer hoe meer bij
ons verminderen zal en de vermindering van vele andere handelstakken na zich zal slepen, gezien de maatregelen te Hamburg
genomen; hoeveel te meer zal die niet het geval zijn, wanneer
men de rechten nog vermeerderen wilde, vooral wanneer men
daarbij nog voegt, dat de fabrieken van Ireland thans zeer toegenomen hebben en in den Engelschen handel een bijzonderen
steun vinden.
Men proponeert dus de Hollandsche rechten in hun geheel
te behouden, maar dezelven beter te wijzigen, ten.einde de inlandsche fabrieken daardoor te begunstigen. Dit zal door de volgende bepalingen kunnen geschieden. .
1°. De ruwe of ongebleekte linnens dienen inkomend minder .
belast te worden dan de ge bleekte en vol bereidde en kunnen
tevens uitgaande een gering recht dragen ten voordele der inlandsche blekerijen.

2°. De gebleekte, geverfde, gedrukte en andere volbereidde
linnens dienen uitgaand vrijgesteld te worden van rechten, gelijk
zulks in Belgie geschiedt; men voege dus de tegenwoordige in- en
uitgaande rechten van Holland en heffe dezelve bij het inkomen.

3°. De halfkatoene weefsels dienen meer nog als katoenen
stoffen beschouwd te worden dan de linnens; men onderwerpe
dezelven dus aan dezelfde rechten.
4°. De vrijheid van transitoire rechten is weliswaar zeer gunstig voor den handel,maar schijnt toch niet noodzakelijk, want:
a. de mindere vrachtloonen aan onze zijde vergoeden een gering transito-recht;
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b. het transito-recht bij ons gering gesteld zijnde, zal de vrijheid van hetzelve, te Hamburg gearresteerd, aan onzen handel
geen nadeel toebrengen, zijnde het natuurlijke deboucM der fabrieken van westelijk Duitschland over ons land, terwijl de fabrieken van oostelijk Duitschland over Hamburg of andere
Duitsche zeehavens hun afvoer hebben;
c. wanneer men nu bedenkt, dat verreweg de meeste doorvoer
van binnen plaats heeft naar Spanje en dat deze nu vrij is, terwijl
de overigen met i% belast zijn, zoo oordeelt men dat 's lands
schatkist daarbij niet verliezen zal, wanneer men alle doorvoer
van binnen onderwerpt aan een recht van i%.
Men proponeert dus de volgende stellingen:

Inkom. Uitgaand. Trans.
Linnen van alle soorten, mits row
Ii %
2%
i %
en ongebleekt
Linnen, gebleekt, geverfd, bontgeweven en vol bereid, alsmede
damast, servetgoed en tafellinnen
2%
vrij
1- %
Lijnwaden en stoffen van garen van katoen en vIas te rekenen
evenals lijnwaden van katoen.
26. LIJNWADEN:

W ASCHDOEK EN GEWASCHT LINNEN.

De noordelijke provincien bezitten geen, tenminste geen beduidende fabrieken van gewascht linnen. De bereiderijen van
schilderdoek kunnen daartoe niet gerekend worden, hoewel ook
het schilderdoek op zichzelven ten aanzien van handel en fabriekswezen evenzoo moet beschouwd worden als het gezegde
wasdoek .
. In de zuidelijke provincien bestaan er fabrieken van dezen
aard en het is zeer te wenschen, dat· dezelve meer uitgebreid en
er soortgelijken in de noordelijke provincim opgerigt mogen
worden; zooveel te meer, daar de handel er in zich bijna uitsluitend bepaalde tot den invoer der binnenslands te consumeeren
quantiteiten.
In het jaar I753 bedroeg den invoer onder het ressort der Admiraliteit te Amsterdam bijna 15.400.~ en de uitvoer niet meer
NED. EcolkHIST. ARCHIEF. JAARBOEIC I
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dan 18ro.-.Gedurende de jaren I789-r792 zijn onder hetzelfde
ressort als ingevoerd aangegeven:
aan waschdoek voor ruim .... 16.300.-, dus jaarlijks 11570.-,
terwijl de uitvoer nogniet bedroegl 840.-, dus jaarlijksl 2ro.-.
Het tijdvak van r802-r8o5 is meer geschikt om een juist
denkbeeld te geven van dezen handel en fabriekstak in de noordelijke provinci~n in betrekking tot de zuidelijken.
De geheele invoer van wasdoek in de noordelijke provinci~n
bedroeg ruim .. . . . . . . . .. 1 r53.760, dus jaarlijks 138.440.-:
daarvan kwam uit Duitschland langs den Rijn en landwaards
ca. 1 140.200, dus jaarlijks 135.050.-,
uit Belgi~n ............... - II.780, dus jaarlijks - 2.940.-.
Het overige werd van Hamburg en verdere Duitsche havens
aan de Noordzee aangebragt. De verzending beliep 13.287, d.i.
jaarlijksch ca. 1820.-, waarvan niets naar Belgi~n of naar
Duitschland langs den Rijn en laadwaards teruggevoerd weed.
In het voorleden jaar r814 beliep de invoer 118.933.- en de uitvoer 12.542.-. Vit deze opgaven kan men opmaken:
a. dat de noordelijke provincien jaarlijks aanzienlijke quantiteiten vreemd waschdoek ter consumptie ontfangen;
b. dat de zuidelijke provincien deze behoeften niet vervullen,
maar dat daaraan voor het grootste gedeelte door Duitschland
voldaan werdt.
Zien wij thans de verhouding der tegenwoordige rechten:
Inkom. Vitgaand. Trans.
InHolland ................... . 3%
2%
I!%
InBelgien ................... . 10%
vrij
1%
Te Hamburg zeewaards ........ . r-1%
vrij
r-1%
vrij
"
..
landwaards ....•... t%
l%
. In Frankrijk per roo 11 , Hollandsch
gewigt .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1 23·- ca. 1 5.- waaggeld
Daar uit deze aantekening blijkt, dat deze fabrieksware
niet beschouwd kan worden als een beduidend artikel van algemeenen handel, maar dat het bijna alleen voor consumptie
in de noordelijke provincien ingevoerd wordt, zoo kan de handelsconcurrentie van naburen niet in aanmerking komen. De
Belgische fabrieken verkrijgen door de vereeniging met Holland
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een veel uitgebreider debiet, zonder aan eenige rechten onderworpen te zijn en zullen dus - daar dezelven tot nog toe de behoeften der noordelijke provinci~n niet voldoen konden - hun
werkzaamheden zeer kunnen vermenigvu1digen, ten einde het
gebrek der noordeIijke gewesten aan te vuIlen.
De Belgische rechten, op zig zelve voor BeIgi~ weI berekend,
zouden VOOl' het geheele rijk nadeelig zijn, daar dezeiven gedurende de eerste jaren aan gebrek van dit artikel of aan de nadeelen blootgesteld zou worden, die door overdreven prijzen en door
aanmerkelijken sluikhandel, die bij artikelen, die binnenslands
ontbreken en inkomende zeer zwaar belast zijn, onvermijdelijk is,
veroorzaakt worden.

a. Het zaI derhalve ter opbeuring der inlandsche fabrieken voldoende en voor 's lands schatkist voordelig zijn, wanneer de
tegenwoordige Hollandsche rechten in het aIgemeen behouden
blijven, maar alleen op het inkomende geheven worden, terwijl
b. het uitgaan van rechten vrijgesteld wordt in' navolging der
in Belgi~ voor de fabrieken aangenomen zeer voordeelige beginselen.

c. Daar het transito-recht niet hoger dan in Belgi~n gesteld
kan worden zonder aan den handel nadeel toe te brengen, pro'
poneert men:
Inkom. Uitgaand Trans.
Waschdoek van aIle soorten, aIsmede schilderdoek
5%
vrij
I%

27.

MANUFACTUREN VAN WOLLE.

Het zou te breedvoerig worden, wanneer men aI de onderscheiden soorten van wollen weefsels, aIs laken, kasimieren, karsaayen,
baayen, saayen, flanel, greinen enz., afzonderlijk wilde behandelen. Zij bevinden zich bijna doorgaans in dezelfde omstandigheden, hangen min of meer samen, bloeyen en verlammen door
dezelfde oorzaken en veranderen nu en dan door smaak, mode en
andere afwisselende omstandigheden. De aantekeningen omtrend den handel in deze goederen onderscheiden eindelijk ook
niet volgens de vaste grondstellingen de verschillende soorten,
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zoodat het onmogelijk is om van iedere soort in het bijzonder
derzelver belang en voor den handel en voor het inlandsch
fabriekswezen op te geven, terwijl de gemelde . aantekeningen
zeer weI kunnen dienen· om het algemeen belang dezer handeIsen fabriekstak te helpen beoordeelen. Men zal derhalven deze
verschillende soorten van weefsels beschouwen uit het algemeene
hoofdpunt en daarna van diegenen, wier belang eenige bijzondere aanmerkingen vordert, hetnodige zeggen.
Gedurende het jaar 1753 werd onder het ressort der Admiraliteit te AmsterddlD

ingevoerd

aan ongeverfd laken voor ....•.
aan port en pey ...... ;.......
aan verdere soorten van laken ..
aan tapijten en karpetten ......
aan paarden- en andere wollen
dekens .....................
aan vlaggedoek ...............
aan bondatE'n .................
aan wolle, garen kousen en mutzen
aan verdere wolle, garen en katoene
manufacturen .............. .

\1

uitgevoerd

3.IIS.-}

- 7. 1 95.- 11.212.878.- 2.673.- 1(;.722. - 4.259 ...- 3.616.- 250.-- 1.260.- 1°7.667.- -

8·536.2·355·39.128.-

-30 5.91 4.- - 1. 169.727.-

1442.412 .af .. • 442.412.-

Meer uit- dan ingevoerd voor

/1.994.471 . -

Hoezeer dit reeds tegen het einde der verloopen eeuw en
weI v66r den nootloftigen oorlog 1) verandert was, kan men
uit de volgende tabellen, Ioopend over de jart:n 1789-1792,
lezen, wanneer de invoer en uitvoer van wollen manufacturen
onder het ressort der Admiraliteit te Amsterdam beliep:
') De vierde EngeJsche oorlog.
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I

Aan ongeverfd lakenvoor .•••• f
1I. 755}
portenpey ••
33.708
tapijten en
karpetten .••.
4 2 .35 6
paarden- en
wollen dekens
3. 826
vlaN,gedoek ..
480
wo en en garen koussen en'
mutzen .•••..
454.59 8
verdere wolle,
garen en katoenen manufacturen ...•.. - 2.5 64.376
H

II

II

.
..

II

Dus jaarlijks
Ingevoerd- I Uitgevoerd

1789 -179 2.
Ingevoerd Uitgevoerd

I
f

-

f

-

--

3·093
46 .109

--

-

-

12 5. 177

-

.

662.066 1)

Dus in het alge-

meen voor ..•••• f 3· uI ·OW
Af ....
Meer uit- dan ingevoerd voor ..

-

f

.
t

3.646 .796
7.9 15

4·491.157
3· UI ·OW
1.3 80 .0 58

-

-

f

2.939}
8,4 27

f

9 11 .699

95 6
120

-

773
II·5 27

I I 3.649

-

3 1•294

10.589

1·979

64 1.095 1) - 165.5171)
777-775

f.

t

1.122.789
777·775
345. 01 4

Hieruit blijkt, dat de fabrieken van wolle stoffen en manufacturen in de noordelijke provincH~n reeds in dien tijd begonnen
zijn aanmerkelijk te vervallen. Men diend echter te bedenken,
dat het ressort der Admiraliteit te Amsterdam aIleen het geheele noordelijk gedeelte der Nederlanden omvat heeft en dat
dezeo opgave dus geen juiste maatstaf voor aIle noordelijke provinciful kan zijn; het is veel waarschijnlijker, dat de verhouding
van in- en uitvoer in de overige gewesten, die minder in den algemeenen handel deelen, eenigzins anders zal zijn geweest, dat
aldaar den invoer welligt den uitvoer heeft overtroffen.

1) In hs. niet ingevuld.

ISO

NEDERLANDSCHE tEXTIELINDUSTRIE.

Gedurende de jaren 1802-1805 beliep de in- en uitvoer over
aIle noordelijke provincim:

I
Aan lakens, casimiren voor •••••.
paarden- en
wollen dekens
(alleenloopend
over 1802 en

1802-1805.

Ingevoerd

I ·Uitgevoerd

Dus jaarlijks
Ingevoerd Uitgevoerd

I

J

42 .3 82

J

9 61 .47°

J

-

3. 282

-

7·945

-

-

1.402 .42 7

-

l37·860 -

-

5.94 1. 176

- 3.08 7. 01 5 -

10·595

J

24°.36 7

1.641

-

3.972

H

1803) ........

wolle en garen
"
, koussen en.
mutsen ..••..
verdere wolle,
garen en kat.
manufacturen

.

Dus in bet algemeen jaarlijks...

J

-

Dus meer in- dan uitgevoerd jaatlijks ca.

..... t

:

350 .60 7 -

34'46 5

-

77 1.754

1.818.137 f
1'°5°.558

1.05°.558

1.485. 294

797·579

Men ziet dus, dat gedurende het tijdvak van den vrede van
Amiens veel meer wolle manufacturen in de noordelijke provincim ingevoerd werden dan men verzonden heeft, hetgeen de
vervallen staat der fabrieken voldoende aanwijst.
Hoezeer nu ook de korte tijd sedert de herstelde onafhankelijkheid, toen de fabrieken en koophandel weer begonnen zijn hun
werkzaamheden te hervatten, tot geen juiste maatstaf verstrekken kan van de tegenwoordige gesteldheid der inlandsche fabrieken en men nog eenige jaren moet afwagten, ten einde met
eenige zekerheid te kunnen beoordeelen welke resultaten de tegenwoordige stand van zaken zal opleveren, volgen hiel' eenige aantekeningen van het voorleden jaar 1814.

..

Ingevoerd. Uitgevoerd.
Aan laken en kasimiren ........... II.o4I.II4 II93·5II
aan wolle dekens ................ .
2.570
aan koussen .. . . . • . . . . . . . . . . . . . . .. - 510.242 - 8I·32I
aan mutsen, wanten en handschoen. I9.327
I94
Transporteere ......

f I.57o.683

f 277·S¢
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1.570 •683
2.430
7.332
73.4I4
6II.467
I.7I5.142

1 277.596

Dus in het algemeen ............. 13.940.468
af ....... - 798.984

1798.984

aan
aan
aan
aan
aan

Transport ...•..
ca1minken ...................
greinen .;' ....................
baay' en Hanel ...............
wolle manufacturen .... , ... , .,
diversen van gemengde stof ...

-

6I4
600

9.787
- I68.000
- 342.387

Meer in- dan uitgevoerd .......... 13.I4I.484
Men ziet dus duidelijk, dat de inlandsche fabrieken van
wolle stoffen hoe langer hoe meer vervallen zijn en in dit
verva! zullen voortgaan, indien er geen doelmatige maatregelen tot opbeuring en behoud worden getroffen. De oorzaken van dit verval en de middelen van herstel heeft men
in de algemeenen aanmerkingen over de manufacturen getracht
aan te wijzen 1).
In Belgien schijnt de staat der fabrieken van wolle stoffen
en waren beter te zijn dan in de noordelijke provincien. Zeker
is het dat de Belgische fabrieken gedurende het tijdvak,
dat deze landen onder Frankrijk behoord hebben '), aanmerkelijk zijn toegenomen en in een vrij bloeyende staat zich
bevonden. De oorzaken daarvan zijn voornamelijk gelegen
in den invoer van vreemde en vooral Engelsche fabriekwaren,
die zeer moeyelijk gemaakt werd; daarentegen werd het debiet
op het vasteland, aan de Fransche heerschappij onderworpen, zeer uitgebreid. Vit de voorhanden aantekeningen over
den handel der noordelijke provincien blijkt, dat Belgien jaarlijks meer wollen manufacturen uit de noordelijke provincien
ontvangen heeft dan de verzending daar naartoe bedragen
heeit, hetgeen blijkt uit de volgende tabellen, loopend over
de jaren I802-I805.
1) Vgl. hierv66r bl. 96 v. v.

I) 1794-181 4'
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WERD UIT BELGIi!N IN- EN DAAR NAARTOE UITGEVOERD UIT DE
NOORDELI]KE PROVINCIi!N.

1802-18°5.
I
I Ingevoerd I Uitgevoerd

Dus jaarlijks

Ingevoerd

Uitgevoerd

I

Aan laken!. kasimir ..........
reaJde-en wole dekens ~gedurende 1 02
en 18°3) ......
mutsen .... . ..
verdere wolle,
garenenkatoene manufacturen .........

..

I

3·9°7

I

26.042

I

..

-

9 64
5°.3 60

-

4-373
29. 01 5

-

-

21 3. 289

-

1.5 69'47 8

I

..

I

977

I

6.5 10

4 82

-

2.186
8.254

53·497

-

392.369

67.54 6

I

-

409-3 19
67'54 6

I

34 1.773

1~.015

1341.773 werd dus jaarlijks meer naar Belgi~n gezonden
dan vandaar ontvangen.
Hieruit blijkt. dat Be1gi~n nog steeds invoer van vreemde
wollen manufacturen behoeft, althans niet in de behoeften der
noordelijke provinciful kan voorzien.
Het grootste gedeelte der in de noordelijke provinci~ inkomende manufacturen van wol is van Engelsche en Duitsche
oorsprong, terwijl de wederuitvoer naar de onderscheiden handeldrijvende oorden plaats heeft.
De verhouding der tegenwoordige rechten is als voIgt.
In Holland: aIle manuIacturen van wol of gemengd van wol
en andere stoffen, uitgezonderd de 'wollen dekens, waarvan de
invoer verboden en bet uitgaan vrijgesteld is, bedragen 5 % inkomend, uitgaand vrij, transitoir 2 t %.
In Belgi~ zijn de kasimieren en andere wollen stofien, katoen
en zijde, c.a. I el breed zijnde, inkomend belast met 6 %, uitgaand vrij, transitoir I %; de wollen dekens inkomend YO %,
uitgaand vrij, transitoir I %. AIle lakens en stoffen van wol of
gemengd. van wol tot 4 frs. per 7 d.M .• d.i. circa f 2 per el,
waardig, inkomend IS %, uitgaand vrij. transitoir I %. Als
hoven van 4-6 frs. per 7 d.M.: inkomend 12 %. uitgaand vrij.
transitoir I %. Als hoven van 6--9 frs. per 7 dM. : inkomend
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7 %, uitgaand vrij, transitoir 1 %. Meer dan 9 frs. per7 d.M.:
inkomend 4 %, uitgaand vrij, transitoir 1%.
Koussen, mutsen, handschoenen en soortgelijken: inkomend,
10 %uitgaand vrij, transitoir 1 %.
Tapijten: inkomend 20 %, uitgaand vrij, transitoir 1%.
Te Hamburg zeewaards It % inkomend, It % uitgaand,
transitoir vrij.
Te Hamburg landwaards t % inkomend, t % uitgaand, transitoir vrij. Eigen fabriekswaren zijn steeds vrij.
In Frankrijk zijn al deze goederen inkomend verboden en
uitgaand volgens zekere rangschikking zeer gering op het gewigt belast. De rechten te Bremen zijn zeer gering en bedragen
zeUs met de Oldenburgsche tol vereenigd, in het geheel nog geen
1 t %, meestal nauwlijks meer dan I %.
Hierbij dient nog opgemerkt :
a. De Hamburgsche en Bremersche rechten kunnen alleen
in aanmerking genomen worden voor zooverre zulks den handel
aangaat, maar ten aanzien der inlandsche consumptie en het
fabriekswezen kunnen de maatregelen van steden, die nagenoeg
alleen door den handel bestaan, op geheele landen geenszins toegepast worden, waarin ~n het belang van den fabrikeur ~ dat
van den consommateur, alsmede dat van den landbouw van veel
gewigt is.
Het voorbeeld van Frankrijk 1 ) kan geen aanwending vinden
bij de Nederlanden, omdat men, eenige andere bedenkingen ongereke~d, in Frankrijk het belang van den algemeenen handel
opgeofferd heeft aan dat van het fabriekswezen, wat daar misschien Minder nadeel zal veroorzaken dan in de Nederlanden,
aangezien Frankrijk niet aangemerkt kan worden als d~boucM
voor den handel van eenig ander land, terwijl Holland het natuurlijke d~boucM is voor den handel van geheel westelijk Duitschland.
b. De verschillende rechten, in Belgien op deze manufacturen
gelegd naar gelang van derzelver waarden, schijnen niet gantsch
billijk te zijn; waarom toch zal de geringste stof en weI juist diegene, die bij uitsluiting door de minvermogende klasse wordt gedragen, een hoger en nog weI een veel hoger recht betalen dan de
1) v,l. hierv66r bl. uS.
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meerwaardige en drie- a. viermaal zooveel a1s de fijnste soorten,
die alleen door de gegoede klasse gebruikt wordt? De fijne soorten,
meer kunde en werk vereischend, bezorgen ook meer verdienste
aan den fabrikeur, en juist daarom zou men geloven, dat op
deze fijne soorten eerder een zwaarder recht te leggen ware dan
op de gemeenere soorten. Een wijze staatkunde zorgt altijd, dat
de onontbeerlijke behoefte van den gemeenen man op de laagst
mogelijken prijs gehouden wordt. De schijnbare reden, dat de
inlandsche wol de grondstoffen voor deze gemeene weefsels oplevert, terwijl de fijne wol uit vreemde landen moet worden aangebragt, bewijst niet alleen niets voor die stelling van het Belgische tarief, maar pleit juist tegen die stelling; want waarom
zullen de buitenlandsche fabrieken van fijne wollen stoffen, die de.
vreemde fijne wol meestal over onze markten betrekken, zoodat
deze wol in zekeren zin mede als Nederlandsch goed kan beschouwd worden, zoodra dezelve zich op onze markten bevind,
een voorrecht genieten hoven die van gemeene stoffen, die
vreemde gemeene wol bezigen, meestal niet van onze markten
betrokken.
c. Daarbij komt nog, dat juist diegene der inlandsche fabrieken
van wollen stoffen, die het minst geleden hebben en dus ook het
best tegen tegenspoeden bestand zijn, die zijn, waar fijne lakens
en kasimieren en andere fijne wollen vervaardigd worden, en dat
juist de meer gemeene soorten die zijn, waaraan de Nederlanden
gebrek hebben of ten minste ter welker aanzien de Nederlanden
met de vreemde fabrieken niet wedijveren kunnen, aangezien
de qualiteit der inlandsche wol. Hierover is in de algemeene aanmerkingen omtrent de manufacturen meer gezegd 1).
d. Het is te wenschen, dat de inlandsche fabrieken het hoofd
weder omhoog mogen steken en dezelven verdienen ' alleszins
door het bestuur opgebeurd te worden; maar de middelen van
dwang, waaronder men hooge rechten rekenen moet, zijn ontoereikend, gelijk men in de algemeene aanmerkingen getoond heeft.
De fabrikeurs klagen over het verschil der prijzen tusschen de inen buitenlandsehe wolle manufacturen, dat op 10 a 12 % belopen zal, maar daarbij bekennen dezelven tevens, dat de machinale bewerking een vermindering van prijzen op ca. 4 %
1)

Vel. hierv66r bl.

10••
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teweegbrengt, zoodat er aIleen een re~l verschil van 6 a8 %overblijft. De fabrikeurs kunnen dus niet meer verlangen dan dat
dit bestaande verschil door de inkomende rechten vereffend
wordt, ten einde hun fabriekgoederen aan de vreemden op de inlandsche markten ten aanzien der prijs gelijk te stellen. Hun
nijverheid moet daarna zorgen, dat hun goederen de voorkeur
boven de vreemde verkrijgen of behouden.
Ook ten dezen aanzien heeft men zich in de algemeene aanmerkingen over de manufacturen uitgelaten 1).
e. De wolle koussen, mutsen enz., al hetgene wat men gewoonlijk onder bonnetrie verstaat, worden, gelijk men hierboven
gezien heeft, uit Belgien meer aangebracht dan daarna toe uitgevoerd. Dit bewijst, dat de Belgische fabrieken aanzienlijker zijn
dan de onzen. Bij de volkomen vereeniging verkrijgen dan de
Belgische fabrieken een veel uitgestrekter debiet en zullen dus
op onze markten de vreemde soortgelijke manufacturen gemakkelijk kunnen overtreffen, zoodat het onnodig is om ten
aanzien van deze artikelen een uitzondering te maken op de
algemeen te nemen maatregel.
f. De invoer van wollen dekens is weliswaar reeds sedert lang
in de noordelijke provincien verboden, er heeft echter, blijkens de
voorhanden aantekeningen, een zij het ook zeer geringe invoer
plaats gehad. De uitvoer geschied hoofdzakelijk naar de zuidelijke provincien, waar mede aanzienlijke dekenfabrieken bestaan. In Belgien zijn deze dekens inkomend weI 10 % belast.
Een verbod van invoer van vreemde fabriekswaren heeft steeds
iets onbillijks, gelijk men in de algemeene aanmerkingen getoond heeft I), terwijl een gemotiveerd inkomend recht nog gemakkelijker het voorgestelde doel helpt berijken en aan '5 lands
schatkist mede eenige inkomsten bezorgt. Men vereenigt zich
derhalve gaarne met de Belgische stelling.
g. Het transito-recht is het eenige middel, dat deze zoo gewichtigen handelstak redden kan. De belangen onzer fabrieken
laten niet toe om dezelfde grondstellingen in het rijk der Nederlanden op te volgen, die men te Hamburg en te Bremen aangenomen heeft omtrent de in- en uitgaande rechten. De handel in
1)

Vgl. hierv66r bl.

II2.

I) Vgl. h1erv66r bl. 101.
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deze goederen, die hoofdzakelijk van en op Duitschland gaat,
voor zoover dezelve vreemde fabrieksgoederen bevat, zou dus
onherstelbaar verloren zijn, indien men niet de voorzichtigheid
gebiuikt om het transito-recht zoo laag mogelijk te houden, daar
hetzelve te Hamburg geheel vrij is. De Belgische stelling zal ten
dezen aanzien voldoende zijn, mits daarbij in acht genomen
worde, wat men omtrend het transito-recht bij d~ algemeene bepalingen voorgesteld heeft 1).
h. De tapijten en karpetten worden veel verbruikt in de Nederlanden, maar zijn, gelijk men gezien heeft, juist geene belangrijke
handeisartikelen. Er bestaan in de zuidelijke en noordelijke
provinci~n belangrijke fabrieken, te Doornik en te Hilversum en
van karpetten ook te Leiden eDZ. Het Belgisch recht is al te hoog,
al behoren deze voorwerpen dan niet tot de eerste noodwendigheden. Men kan op dit recht volkomen toepassen, wat in de algemeene opmerkingen gezegd is betreffend de prohibitive wetten;
men aarzelt derhalve ook niet deze voorwerpen ten aanzien der
rechten te assimileren aan de wollen dekens.
i. Men proponeert om de rechten der wolle manufacturen als
voIgt te regelen:
Inkom. Uitgaand. Trans.
AIle soorten van wolle en halfvrij
wolle manufacturen ...... .. .. 7%
1%
Uitgezonderd wolle dekens, tapijten, karpetten, geweven behangsels. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 10%
vrij
1%
28. MANUFACTUREN: LAKEN.

De fabriek van laken was, gelijk bekend is, in vroegere tijden
voornamelijk in de Nederlanden gevestigd en is vandaar naar
Engeland en naar onderscheiden Duitsche gewesten overgebragt, alwaar dezelve tegenwoordig bloeit, terwijl de Nederlandsche fabrieken van laken thans zoo uitgebreid niet meer zijn.
Het verval der lakenfabriek te Leiden is overbekend, die van Braband, voor zooverre deze provincie tot de noordelijke behoort,
daarentegen zijn zelfs in de latere tijden nog aanmerkelijk ver1)

VgI. hierv66r bl.
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meerderd. In de zuidelijke provincien bestaan er tegenwoordig
nog zeer uitgebreide lakenfabrieken, voornamelijk in het Limburgsche, Luiksche en in Vlaanderen. Ret eigenaardige der
Nederlandsche lakenfabriek, vooral in de noordelijke provincien is, dat dezelve uitmunten in fijne lakens, terwijl de geringe
en middelsoorten grootendeels van buitenslands ingevoerd worden. De oorzaken van dit verschijnsel, alsmede van het verval
dezer fabriek, zijn te vinden onder de algemeene aanmerkingen
over de manufacturen 1). Zien wij thans den staat van dezen
handelstak.
De invoer van laken in soorten heeft gedurende den jare 1753
onder het ressort der Admiraliteit te Amsterdam bedragen een
$Om van 112.983.-, terwijl de' uitvoer beliep I I.212.878.-.
waarvan ruim de helft, te weten voor I 635.275·-,naar de Middellandsche Zee gezonden werd, terwijl ruim de helft van het ovecige
naar Portugal I) en Spanje I) en de rest voor het grootste gedeelte naar het noorden en de Oostzee .) ging.
Gedurende het tijdvak. dat den verderflijken oorlog') voorafging. was deze gewigtige handelstak reeds verminderd. hebbende
gedurende de jaren I789--I792 de invoer onder het gemelde
resSort beloopen ruin 45.460.-, dus jaarlijks ruim II.360.-,
en de uitvoer t 3.646.800.- e). dus jaarlijks ca. 19II.7oo.-.
Ruim de helft der uitgevoerde stoffen werd gedurende dit
tijdvak naar de Middellandsche Zee gezonden. te weten ca.
I 1.860.000.-, dus jaarlijksch c.a./465.000.-, terwijl het overige
naar alle handeldrijvende landen verspreid werd, doch voornamelijk naar Portugal, Spanje en Rusland.
Gedurende den oorlog is deze fabriek en handelstak nog veel meer
vervallen. gelijkmen uit de aantekeningen van het tijd yak van den
vrede van Amiens. te weten de jaren I802-I8o5, kan opmaken.
De invoer bedroeg ruim t 42.380.-, dus jaarlijksch t 10.590.-;
daarvan kwam uit Engeland. zoowel direct als indirect,
omtrent ................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1/10
uit Duitschland langs den Rijn en landwaards ruim ........ '/10

t

1) Vgl. hI. 103.
2) Voor t 257.950. I) Voor t 31 .796.-

t

.) Naar Denemarken, Noorwegen, Zweden en de Oostzee vOOr t 214.445. I) De vierde Engelsche ooriog.
'> Precies: 13.646.796.-
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van havens, aan de Noordzee gelegen. alsHamburg enz. c.a... 1/10
en uit Belgien nog niet vol .............................. l/to ,
bebbende de invoer uit Duitschland langs den Rijn en landwaarts
bedragen c.a. 129.060.-, dus jaarlijkscb c.a. 17.260.-, en die
uit Belgil!n I 3.907.-, dus jaarlijks c.a./977.-.
De gebeele uitvoer beliep 1961.47°.-, dus jaarlijks 1240.370.-.
daarvan ging naar Duitschland:
langs den Rijn en landwaarts 1656.200.-. dus jaarlijks c.a.
1164.05°, dus roim 1/. van den gebeelen uitvoer.
Naar de Middellandscbe Zee werd gezonden voor nog geen volle
1124.45°.-, dus jaarlijks c.a. 131.lIo.-,dus roim 1/& van bet
gebeel, terwijl de overige t/9 naar genoegzaam alle handeldrijvende landen verspreid werden, zoodat daarvan naar Belgil!n
gegaan is voor c.a. 126.040, d.i. jaarlijks 16.510.-.
Uit deze opgaven blijkt:
a. dat de uitvoer van laken in de gemelde tijdvakken meer
waarde gebad beeft dan de invoer;
b. dat er meer naar Belgien gezonden werd dan vandaar ontvangen;
c. dat de uitvoer naar Duitschland mede sterker geweest is
dan de invoer vandaar j
d. dat de verzendingen naar bet zuiden van Europa, alsmede
naar de Middellandscbe Zee aanmerkelijk verminderd zijn.
Deze omstandigbeden scbijnen in de laatste IO jaren zeer veranderd te zijn. wanneer men de opgaven van bet voorledene jaar
1814 nagaat. bebbend de invoer van laken en kasimiren bedragen
een som van I 1.041.114.-, terwijl de uitvoerbeliepl 193.511.-.
De invoer is dus veel sterker geweest dan de uitvoerj hieruit
zou dus volgen, dat de inlandscbe fabrieken van laken buitengemeen moesten veracbterd zijn gedurende deze 10 jaren, betgeen ecbter - boezeer bet ook bekend is, dat dezelve zeer veel
geleden bebben - in dier voege niet te denken is. veel meer kan
men verwachten, dat de naastvolgende jaren weI voordeeliger
resultaten geven zul1en.

[Het venJolg van deze paragraal ontbreekt.]
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MANUFACTUREN: KANTEN OF SPELDEWERK.

De eigelijk genoemden kanten zijn van garen van vIas en
worden bij uitsluiting in de zuidelijke provincien, en weI bijzonder in Braband vervaardigd. In de noordelijke provinci~n,
Braband uitgezonderd, worden geen kanten gemaakt en deze
Brabandsche kanten behooren tot de mindere Soorten. Er wordt
ook kant gemaakt in Fransch Vlaanderen en in het Saxisch Ertsgebergte; maar geen van beiden kunnen de Brabandsche evenaren. De kanten van zijde of zoogenaamde blonden worden voornamelijk in Frankrijk gemaakt. Het belang van het rijk der
Nederlanden is dus verschillend na de twee gemelde soorten van
kanten, terwijl de eigelijke kanten beschouwd moeten worden
als een fabrieksware, aan de Nederlanden eigen, en die van zijde
als vreemd goed.
Ten aanzien van den handel in kanten van garen kan men
alleen de aantekeningen over de jaren 1802-1805 opgeven, terwijl de vroegere en latere gebrekkig schijnen te zijn. Gedurende
de gemelde jaren bedroeg in de noordelijke provinci~n:
de geheele invoer /399.923.-, d.i. jaarlijks c.a. /99.g80.-;
daarvan kwam:
/325.419.-, d.i. jaarlijks c.a. /81.355.-,
uit Belgien
terwijl de rest meestal uit Duitschland en een zeer gering gedeelte uit Engeland aangebragt word.
De geheele uitvoer beloopt / II8.737.-, jaarlijks c.a./29.684;
de geheele doorvoer bedraagt /268.359.-, jaarlijks c.a./67.Q90.
Men ziet hieruit:
'
1°. dat de noordelijke provinci~ op verre na niet genoeg
kanten van deze 500rt voortbrengen;
2°. dat Belgi~n aangezien moet worden als het vaderland van
deze voorwerpen.
De handel met de verdere soorten is niet zeer belangrijk, gelijk
men uit de vOQrhanden aantekeningen over de jaren 1802-1803
kan opmaken.
De invoer van zijde
kanten bedroeg ........ /3.399.-, d.i. jaarlijks /1.669·en de uitvoer hiervan .. - 5.304.-, d.i. jaarlijks - 2.652.De invoer van langet .. - 8.795.-, d.i. jaarlijks -4·397·en de verzending ...... -7.0II.-, d.i. jaarlijks -3.50 5.-
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Uit de meerderbeid van uitvoer van zijde kant kan men nog
niet opmaken, dat er in de noordelijke provinci~n zoodanige
fabrieken van belang bestaan, want deze meerderbeid kan haar
grond hebben of in ongeregelde opgaven bij den invoer of daarin,
dat er nog voorraad van in vroegere jaren ingevoerde zijde kanten
(kan) voorhanden geweest zijn.
Zien wij thans de verhouditig der tegenwoordige rechten:
In Holland:
Inkom. Uitgaand. Trans.
1%
t%
speldewerk van garen ...... . . . . 1%
allerhande kanten, uitgenomen
van garen ................. . 5%
vrij
2t%
In Belgi~n:
kanten van garen ........ . ... . vrij
vrij
vrij
bebalven bet waaggeld.
kanten van zijde ...... , ....... . 3%
vrij
1%
In Hamburg:
zeewaarts .................... . 1t%
vrij
1t%
vrij
landwaarts ........ . .... . ..... . t%
t%
In Frankrijk:
volgens de door den konmg op de
tarieven gemaakte verandehet· waaggeld
ringen .. . ............ .. . .. .. 15%
Hierbij diend men de navolgende opmerkingen te maken.
a. In Holland zijnde kanten van garen alleen beschouwd als
arlikelen van koopbandel, hetgeen thans bij de vereeniging met
Belgi~n niet meer juist is.
b. De vrijstelling van uitgaande rechten in Belgim is zeer
juist gezien, maar men kan hoegenaamd geen giond vinden,
waarop de vrijstelling van inkomende rechten steunen mag.
Het maken vankanten beboort immers onder die werkzaambeden,
die door mechanische werktuigen niet kunnen verricbt worden,
en bezorgt aan veele behoeftigen en weI in het bijzonder aan
zodanigen, die tot eenig zwaarder werk ongeschikt zijn - b.v.
kinderen, zwakke en oude menschen - eenig bestaan, dat weliswaar dikwerf zeer sober is, maar desniettemin dat voordeel
brengt, dat deze menschen niet geheel en al aan mededogende
weldadigheid behoeven overgelaten te worden. Dit is een groot
en ten aanzien der staathuishoudkunde een allergewigtigst voor-
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deel. Er zijn maar weinig andere fabriekmatige werkzaamheden,
van welke hetzelfde gezegd kan worden. Het is derhalven zeer
belangrijk om deze fabriek gaande te houden en de buitenlandsche zoo niet te verhinderen, toch eenigszins te bezwaren, wanneer dezelven hun goederen op onze markten ter consumptie
willen debiteeren. Deze grondstelling heeft men in Belgi~ ten
aanzien van aIle andere fabrieken zeer weI in acht genomen,
doch daarvan aIleen voor de kanten een uitzondering gemaakt.
De eenige schijnbare grond, die men kan gehad hebben, zou zijn
dat men, verzekerd van het bestaan en de uitmuntendheid der
inlandsche fabrieken, beproeven wilde dOQr middel van ' vrijstelling van rechten den geheelen handel van kanten op de
Nederlandsche markt te trekken en te bevestigen - maar deze
grond is nietig.
De vreemde kantfabrieken vinden zeer goed hun debouche
buiten onze markt en het is zeer natuurlijk, dat de vreemde
koopman, die Fransche kanten noodig heeft, dezelven zooveel
mogelijk in Fransche havens koopt. Terwijl de Saxische kanten
hun natuurlijk debouche in den Duitschen handel vinden,
kunnen beiden, voor zoover zij in de Nederlanden gedebiteerd
worden, gerekend worden aIleen ter consumptie te dienen. Daarboven kan men nog bijbrengen, dat de kanten door het verschil
van prijzen van land- en watervrachten niet te lijden hebben,
omdat zij van zeer geringe zwaarte en volume zijn.
c. Wilde men dezelve zwaar belasten, dan zou men den sluikhandel bevorderen, zooveel te meer, waar deze goederen zelden
in grote massa verzonden worden. Een geringrecht daarentegen
brengt, gelijk zulks in de noordelijke provinci~ bewezen is,
voordeel am's lands schatkist.
tl. Het onderscheid tusschen kanten van garen en andere ten
aanzien der rechten en ten voordele dergenen, die zich binnen de
Nederlanden met het vervaardigen van de andere soorten van
kant mogten bezighouden, geobserveerd, schijnt mede niet geheel doelmatig, terwijl het zeker is, dat de kanten van andere
stoffen evengoed in de Nederlanden kunnen ' gemaakt worden
a1s die van garen; daarenboven moet aan de bevordering van
deze laatste meer gelegen leggen dan aan bet vervaardigen van
andere, daar het' garen een natuurlijk voortbrengsel in d~ Neder:landen is.
NED. ECON.-HIST. ARCHIEF. ]AARBOEK I.

11

162

NEDERLANDSCHE TEXTIELINDUSTRIE.

Al de~e bedenkingen weI overwegend, heeft men geoordeeid
als nuttig te xnogen proponeeren. dat:
1°. alle kanten zonder onderscheid aan gelijke en zeer matige
rechten dienen onderwDrpen te worden;
2°. dat derhalve de tegenwoordige Hollandsche rechten op
kanten van garen voldoende zullen zijn. wanneer dezelven - behalve het transito-recht, dat onveranderd kan blijven - alleen
op het inkomen geheven worden. waardoor de handel met vreemde kanten geen nadeel zallijden, terwijl 's lands schatkist en de
inlandsche fabrieken daaruit voordeel zullen trekken.
Men proponeert, derhalve;
Inkom. Uitgaand. Trans.
Kant of speldewerk van garen,
vrij
t%
zijde of andere stoffen ..•.... 2%
30. MANUFACTUREN VAN ZIJDE.

De Nederlanden bezitten onderscheiden fabrieken van zijde
stoffen en manufacturen, waaronder eenigen, die vooral in fluweel zeer uitgemunt hebben. De meerdere bloei der Fransche
fabrieken, de oprichting van soortgelijke in onderscheidene
landen, de maatregelen omtrent den handel in ruwe zijde in
andere landen genomen en eenige bijkomende omstandigheden
hebben deze fabrieken in de Nederlanden doen vervallen, zoodat
dezelven thans vrij wat minder te betekenen hebben dan voorheen. De directe handel op Oost-Indien en China kan weliswaar
onze fabrieken van zijde manufacturen eenigzins tegemoed komen.
door den aanvoer van ruwe zijde, men twijfelt echter daardoor alleen onze fabrieken op belangrijke hoogte te zullen
brengen. Engeland immers, waar de fabrieken van allerhaIide
manufacturen in den grootsten bloey staan en in wiens han5ien
de directe handel op. Oost-Indien en China sedert lange jaren
bijna uitsluitend geweest is, telt de fabrieken van zijde ma,IlUfacturen geenszins' onder desselfs voomaamste fabrieken.
Ten aanzien van den handel kan men zeggen, dat de zijde manufacturen van de onderscheidene soorten tot de belangrijke, hoezeer
ook niet de gewicbtigste onderwerpen behoren~ Die landen,
waarin de ruwe zijde verwerkt w:ordt, en daaronder voomamelijk
Frankrijk, zorgen te zeer voor hun eigen belang, om dezen handel
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niet zooveel mogelijk direct te drijven, zonder denzelve door
een tweden hand te doen , gaan Ret is dus waarschijnlijk, dat
deze handelstak zich in hoofdzaak meer en meer beperken zal
tot den invoer der binnenslands benodigde zijde manufacturen
en dat de wederverzending zich niet ligt hoven een van ondergeschikt belang zal verheffen.
De aantekeningen, omtrent dezen handel voorhanden, schijnen
niet volledig en juist en zijn, tenminste wat het voorleden jaar
1814 aangaat niet duidelijk genoeg om tot grondslag der beoordeeling te kunnen dienen; hiervan zijn echter de aantekeningen
over 1802-1805 uitgezonderd. Volgens dezen beliep gedurende
die jaren:
de geheele invoer.. f 494.683.-, d1,ls jaarlijks f 123.6]0.-,
de wederverzending - 283.979.-, dus jaarlijks - 70.995.Hieruit blijkt ,dat jaarlijks c.a. / 52.000.- aan vreemde zijde
manufacturen binnenslands gebleven zijn, doch deze opgaven
kunnen mede niet gerekend worden een juiste maatstaf van
: ezen handelst1lk in rustige tijden te zijn.
f] l.i.J De te~woordige rechten zijn als voigt:
~ ro
~
,
. ...;.9 ~"" ~" ~ ;:.,: ~ lland:
Inkom. Uitgaand. Trans.
~ t;; i3@~lie zijde stoffen . . . . . . . 11%
!% '
i%
~ .!. ~j ,. manufacturen, met of zongoud of zUver .......... . 3%
!%
Lampher, fioerzen, gazen ...... . 3%
!%
Zijde koussen enz............ .. 5%
vrij
In Be1gi~n:
Allerhande zijde manUfacturen,
vrij
alsmede koussen enz. ........ 8%
Gazen "van aIle soorten ........ 3%
vrij
Te Hamburg:
vrij
zeewaards . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I!%
It%
vrij
landwaards : ................. ; . ' 1!%
!%
In F~krijk zijn de zijde manufacturen inkomend zeer zwaar
belast op het gewigt, wat gerekend kan worden gelijk te zijn met
een verbod; uitgaande zijn dezelve zoo weinig belast, dat men
het uitgaande recht bijna niet rekenen kan. De doorvoer werd aileen met het waaggeld bezwaard.
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Ten aanzien van dezen rechten heeft men de volgende aanmerkingen:
a. De Tedenen, die den invoer van Bengaalsche zijde stoffen
hebben doen begunstigen, vallen thansweg, gelijk men bijde
katoene lijnwaden aangewezen heeft 1).
b. Men heeft de lamphers, floerzen enz. mede onder dit hoofd
gebracht, omdat de floerzen en gazen, hoewel ook van andere
stoffen gemaakt, toch meestal van zijde zijn. De inkomende
rechten op deze artikelen in Holland en Belgien zijn gelijki en
proponeert men dezelven aan t~ houden. Ten aanzien der uit~
gaande en transitoire rechten vereeIiigt men zich gaarne met,
de Belgische stelling.
c. Het verschil, in Holland geniaakt tusschen zijde koussen
enz. en de overige zijde manufacturen, verdient weggenomen te
worden, want de zijde manufacturen bevinden zich in het ' algemeen onder dezelfde omstandigheden, zooals men in Belgien
dan ook ingezien heeft.
d. De Fransche rechten kunnen op 'de regeling def Nederlandsche geen invloed hebben, aangezien de zijde manufacturen
tot de voomaamste fabrieken van Frankrijk behooren en de
zijde aldaar een inlandsch product is.
e. De geringe rechten in de Duitsche koopsteden (want ook te
Bremen zijn de rechten zeer gering) zullen aan onzen handel ~a
deel kunnen toebrengen, wanneer de transito-rechten bij ons
niet wijzelijk geregeld worden. Menzie de algemeene bepalingen I).
,. De zijde manufacturen kunnen gerekend worden in zekeren
zin in dezelfde omstandigheden te verkeren als de fijJle wolle
manufacturen, daar de fijne wol evenmin een Nederlandsch product is als de zijde; maar men dient op te merken. dat de fabrieken
van wolle manufacturen veel meer algemeen in de Nederlanden
zijn als die van zijde en dat het veel moeielijker zal zijn deze
laatste op die hoogte te brengen, dat zij aan de inlandsche behoeften zou kunnen voldoen, terwiji de eerste - de fabrieken van
fijne wolle stoffen - reeds nu niet alleen de inlandsche behoeften
kunnen vervullen, maar nog altijd verzendingen naar het buitenland doen. Het zou 'dus 'drukkend zijn voor 's lands ingeze') Vgl. hierv66r bl. 13t.
Vgl. hierv66r bl. l~I.
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tenen, wanneer de zijde manufacturen zeer zwaar op het in,komen belast werden. Dezelfde redenen, die men bij zijde lint
voorgedragen heeft, komen ook hier te pas.
Al deze bedenkingen overwegend, proponeert men:
aile zijde manufacturen, alsmede zijde kousen, mutsen, handschoenen enz., zonder uitzondering, behalve diegenen, welke onder
de navolgende en onder de passementen behoren, te belasten met
5 %, uitgaand vrij, transito I %.
Lampher, fioerzen, gazen, marli en soortgelijke inkomend met
3 %, uitgaand vrij, transito 1 %.
31. MANUFACTUREN: PASSEMENTEN.

Onder deze aIgemenen naam behooren een menigte zeer verschillende artikelen, als franjekoorden, gallons enz. Deze goe'deren zijn meestaI mode-artikelen en zijn in den algemeenen
handel van weinig belang. De bijzondere aantekeningen daaromtrend ontbreken over de vroegere jaren; in het voorleden jaar
1814 beliep de invoer in de noordelijke provincien / 12.283.- en
de uitvoer /13.346.-. Hieruit zou dus blijken, dat indien de verzending sterker is dan de invoer, de inlandsche fabrieken kunnen
gerekend worden in goeden staat te zijn. De rechten, op deze
artikelen geheven, bedragen:
Inkom. Uitgaand. Trans.
.In Holland ........... '........ ' 5%
vrij
21%
In Belgien ........ . .. .. .. .... 15%
vrij
2t%
Te Hamburg zeewaards ........ It%
It%
vrij
Te Hamburg landwaards ....... t%
,vrij
t%
vrij
vrij
Eigen fabriek. .. .. .. .. .. .. .. .. vrij
In Frankrijk zijn deze objecten volgens zekere rangschikking
en op het gewigt inkomend zeer zwaar, uitgaand zeer weinig
belast.
De concurrentie van handel doet hierbij weinig af, het komt
dus voomamelijk daarop aan de Nederlandsche rechten overeenkomstig '5 rijks belang te wijzigen; ten dezen aanzien meent men.
dat de zoo zware Belgische rechten voor 's landS schatkist noch
voor de ingezetenen voordeelig zijn, terwijl een minder recht
even nuttig zal zijn ten behoeve der fabx:ieken, die, gelijk men
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gezien heeft, reeds thans in de noordelijke provincien in gooden
staat zijn. Een mmder recht 'zal tevens nuttig zijn voor '5 rijks
finantien en voor de ingezetenen, gelijk men in de algemeene
opmerkingen omtrlmd de manufacturen heeft aangeto~n41).
Men proponeerd dus:
•
Passementen van allen aard, zooals franjen, koorden, galIons enz.:
Inkom. Uitgaand. Trans.
7%
vrij
1%
32.
\

LINT: LINT VAN SAJET, WOL, GAREN EN KATOEN.

De Nederlanden bezitten onderiicheidene fabrieken van deze
lintsoorten, zoowel in de zuidelijke als in de noordelijke provincien, tetwijl de ruwe benoodigde stof geheel als inlandsche
product ~gezien kan worden, zijnde de katoen een voortbrengsel der Nederlandsche kolonien. De linnen garens zijn weliswaar veelal v;:m Duitsche oorsprong, maar er wordt in de Nederlanden een overvlood van vIas gewonnen, zoodat daarvan grote
verzendingen gedaan worden, gelijk bij dat artikel reeds is opgemerkt '). De wol, voor het lint gebruikt, is meestal inlandsch.
Deze fabrieken hebben weleermeer gebloeid dan tegenwoordig;
toch zijn dezelve nog steeds aanmerkelijk minder vervallen dan
veele andere fabrieken van manufacturen. De oorzaken van het
verval zijn in het algemeen reeds voorgedragen '). Ten aanzien van '
den handel in deze voorweq>en geeft men de volgende resultaten.
In 'h et ressort der Admiraliteit te Amsterdam was ' de verzending tot .op het begin van den langdurigen oorlog altijd vrij
aanzienlijker dan de invoer. Gedurende de jare 1753 beliep de
invoer, blijkens de voorhanden opgaven, /100.-, terwijl de
verzending ruim / 141 .900'~ bedroeg. Gedurende de jaren 17891792 bedroc:ig de geheele invoer / 28.840.-, dat isjaarlijks/7.210,
waarvan circa tt uit Engeland, Schotland en Ireland en bijna
IT uit Duitschland langs den Rijn werd aangebragt. De geheele
uitvoer bedroeg bijna 1699.880.- ')"d.i. jaarlijksc.a. / 174.970.-;
1) VgI. :hierv66r bl. 120.
S) VgI. hierv66r bl. 91.

') VgI. hierv66r bl. 96 v.v.
0) De cijfers, door J\[ej. van Nierop gepubUceerd, wijken hiervan af, daar deze den

verzamelpost.; .. Lint, van garen, wol en zijde"

Qetr~ffen,
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daarvan werd gezonden naar Spanje c.a. M, naar Frankrijk
-flh, naar Portugal -feAr, naar de Middellandsche Zee i-h.
De daarop volgende gebeurtenissen en maatregelen ,ten voordele
der inlandsche fabrieken in onderscheidene landen genomen,
hebben den toestand in zooverre doen veranderen, dat gedurende
de jaren 1802-1805 in al de noordelijke provinci~ de geheele
invoer bedroeg... . . .. 1445.300.-, d.i. jaarlijks 1 IlI.320.-.
Daarvan kwam: uit
Duitschland langs
den Rijn en landwaarts ........... - 436.200.~, d.i. jaarlijks - 109.05°.uit Belgi~n .......... - 4.370.-, d.i. jaarlijks - 1.090.De geheele uitvoer
beliep: ........... - 495.600.-, d.L jaarlijks - 123.400.Daarvan ging naar
Duitschland . . . . . .. - 153.900.-, d.i. jaarlijks - 38.470.naar Belgi~n .. "...... - 22.500.-, d.i. daarlijks - 5.620.naar Portugal ....... - 155.750.-, d.L jaarlijks - 38.930.naar Spanje ........ - 52.450.-, d.i. jaarlijks - I3.Ilo.naar - de havensteden
naar de havens aanO"de
Noord- en Oostzee
- 100.730.-, d.i. jaarlijks - 18.680.-.
Gedurende het voorleden jaar 1814 bedroeg de invoer ca.
136.130.- en de uitvoer 1136.850.-. De geringere invoer van
dit jaar kan grootendeels toegeschreven worden aan de hoge inkomende rechten, die gedurende dat jaar 10 % bedroegen.
Uit deze opgavenblijkt:
a. dat de uitvoer nog altijd groter is dan de invoer;
b. dat bijgevolg de inlandsche fabrieken niet aIleen a.a.il de inlandsche behoeften voldoen, maar nog voor de verzending buitenslands werken;
c. dat er vrij (wat) meer van deze soorten lint naar de zuidelijke
provinci~n gezonden dan vandaar ontvangen worden;
d., dat de noordelijke provincim het debouchezijn voor de
lintfabrieken van westelijk Duitschland, wier voortbrengselen
grotendeels door oilzen handel tip de markten van het zuidelijk
Europa met de voortbrengselen van de inlandsche fabrieken gebragt worden.
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De verhouding der rechten Iuidt als voIgt:
Inkom. Uitgaand. Trans.
Lint van wolle, garen of katoen
in Holland .. ; ............. 10%
1%
5%
in Belgien ............ . ... 10%
vrij
1%
in Hamburg zeewaards . . . . . It%
It%
vrij
landwaards ... t%
t%
vrij
In Frankrijk worden de rechten meestal op het gewigt geheven.
en weI inkomende zwaar en uitgaande weinig belast. Een juiste
vergelijking der Fransche met de Nederlandsche rechten is derhalve niet weI mogelijk, dewijl het gewigt bij deze goederen geenszins de maatstaf is van derzelver waarde of prijs. Eenige soorten
van bier zijn in Frankrijk verboden in te voeren. Deze al te groote
uitvoerigheid van het tarief kan niet anders dan nadeelig voor de
schatkist en. voor de handel zijn. want het maakt de heffing der
rechten onzeker en stelt dezelve aan willekeur bloot.
De Bremer· rechten, gevoegd bij de Oldenburgsche tollen, zijn
nog iets Minder dan de Hamburgsche.
Men kan niet ontkennen, dat de Belgische rechten bij dit artikel
en voor het fabriekwezen en voor den handel voordeliger zijn dan
de Hollan{ische; men aarzelt dan ook niet te proponeeren derzehren op het geheele rijk tOe te passen, en weI om de volgende
.redenen.
.
a. Het inkomend recht, in beide gewesten gelijk zijnde, levert
geen voorwerp ter behandeling, wanneer men bedenkt, dat dit
recht niet anders dan voordelig voor het fabriekswezen kan zijn,
terwijl het aan den handel geen groot nadeel zal toebrengen,
aangezien de inlandsche fabrieken genoegzame quantiteiten opleveren.
b. De vrijstelling van uitgaande rechten, bij alle fabrikeuren in
Belgilm tot grondslag genomen, is zeer billijk; dezelve stelt de inlandsche fabrieken in staat om op vreemde markten tegen vreemde fabrieken te kunneri mededingen. 's Lands Schatkist ontwaart
daardoor geen verlies. want hetgeen er bij het uitgaand recht
daardoor minder ontvangen word, dat word bij de vermeerderde
werkzaamheid der fabrieken rijkelijk herwonnen door de rechten
op de patenten en door ande~ impositien; drukkende op de con-sumptie der werklieden enz.
c., Het transito-recht diend van 5 % op I % vermindert te wor-
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den, gelijkzulks in de zuidelijke provincien plaats heeft, want anders zal de doorvoer van deze goederen zeker verlegd worden,
daar er te Hamburg geheel geene rechten op het transito bestaan
en hetzelve in Frankrijk aIleen met het waaggeld belast is.
De doorvoer van deze goederen verdient eene zooveel te grotere
opmerkzaamheid, daar zij aIleen in staat is om de Duitsche linten
van deze soorten in de handen van onzen -handel te houden, terwijl de inkomende rechten zoo zwaar zijn, dat het verlies van
dezen gewigtigen handeltak het gevolg daarvan moet zijn, indien
dezelve niet door middel van eenen gemakkelijken doorvoer behouden wordt. Tot dusverre heeft de doorvoer van deze linten
jaarlijks bedragen eene som van t 4 a 5000.-, welke echter in het
vervolg waarschijnelijk groter zal worden, naarmate de invoerter
consumptie binnen de Nederlanden wegens de hoge inkomende
rechten zal afnemen.
Deze zijn de redenen om welke men proponeert lint van wolle.
garen of katoen te belasten inkomend met 10 %, uitgaand vrij en
transito 1 %.
33.

LINT: LINT VAN ZIJDE, ALSMEDE FLUWEELE LINT.

Hoezeer ook de fabrieken van allerhande zijde manufacturen in
de Nederlanden verminderd zijn, zoo bestaan er echter nog altijd
onderscheidene, en deszelfs aanwezen is allezins belangrijk, ondanks de zijde geen voortbrengsel der Nederlanden is. Dezelve
kan echter door de Oost-Indischen en vooral Chineeschen handel
in genoegzame quantiteiten aangebragt worden, en er zoude welligt met voordeel op het eiland Java. en in de andere NederIandsche kolonien zijde kunnen gewonnen w-orden, waardoor deze fabrieken nog belangrijker zouden worden. De invoer van zijde
linten in het ressort van de Admiraliteit te Amsterdam heeft in
het jaar 1753 bedragen een som van ruim 113.77°.- en' de uitvoer beliep t 43.400.-.
Gedurende de jaren 17&)-1792 was dezehandeltak aldaarde
navolgende:
Invoer .. ... ......... I II·360·- dus jaarlijks I 2.840.Daarvan uit Duitschland
langs den Rijn en
'
landwaard ......••.. t 9.000.-,. dus laarlijks :/' .. 2.250.-
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Uitvoer .. . . . . . . .. .. .. / III.470'-' dus jaarlijks /27.860 .....:.en daarvan ging naar Spanje
ca. ~
naar Portugal ca. M
J.laar Frankrijk ca.-fnnaar Rusland ca. rhGedurende de jaren I802-I8o5 was de in- en uitvoer in de
noordelijke provinci~n als voIgt:
Invoer ........... , ... I 87.000.-, dus jaarlijks/2I.750.-.
Daarvan kwam uit:
Duitscbland langs den
den Rijn en landwaards ............ - 79.370.-, dus jaarlijks - I9.840.Uit BeIgi~ bijna.. .. .. - 5.400.-, dus jaarlijks - I.350.Uitvoer bijna ........ - 49.900.-, dus jaarlijks - 12.470.Daarvan ging:
Na BeIgi~n ruim ...... ' - - I.ooo.-, -dus jaarlijks 250.Naar Duitscbland langs
den Rijn en landwaards ............ - 4.490.-, dus jaarlijks - I .I20.Naar Spanje.. . . . . . . .. - I6.I60.-, dus jaarlijks - 4.040.Naar Portugal ....... , - 23.760.-, dus jaarlijks - 5.940.In het voorleden jaar 1814 bedroeg
de invoer
de uitvoer
van fluweelen lint.. . . . . . . . . .. I 3.460.1 7. 2 76 .-"van ander zijde lint ......... - 51.251.- 37.636.Dus totaal .. . . . . .. 1 54·7I I. I-44.9 12. Deze opgave gave aanleiding tot de volgende aanmerkingen:
a. de invoer van deze soorten van lint geschied voomamentlijk
langs den Rhijn en landwaards. Dezelve komen echter grotendeels uit defabrieken in Zwitserland en in de Fransche provinci~n,
welke nabij den Rhijn gelegen zijn.
b. Men kan mede bij den invoer uit Belgien veronderstellen,
dat dezelve grootendeels bestaat uit Fransche linten.
De verhouding der tegenswoordige rechten is de volgende:
In Holland
Inkom. Uitgaand. Trans.
fluweele lint ...•.............. 3%
vrij
It%
ander zijde lint .. .. .. . . . . .. .. 5%
vrij
2t%
In Belgi~ zonder onderscheid .. 6%
vrij
I%
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Inkom. Oitgaand. Trans.
It%
vrij
Te Hamburg, zeewaards ....... It%
landwaards ...... It%
t%
vrij
De Fransche rechten kunnen bij dit artikel niet in aanmerking
genomen worden ten aanzien der concurrentie van handel, omdat
deeze linten een voornaam voortbrengsel der Fransche fabrieken
zijn. De Hamburgsche rechten kunnen mede aan onzen handel
ten dezen aanzien geengrote nadeelen toebrengen, want de Duitsche fabrieken van zijde linten zijn niet zeer aanzienlijk en schijnen zelfs onvoldoende voor de inlandsche consumptie blijkens de
invoer van Fransche en andere zijde linten in Duitsthland. Dit
artikel zal niet ligt een voorwerp van groter aanbelang voor onzen
handel kunnen worden, omdat de uitvoer van ruwe zijde in de
Enropeesche landen, alwaar dezelve valt,: zwaar belast is, ten
einde dezelve a1daar moge bewerkt worden. Hierdoor hebben deze
landen, vooral Frankrijk, veel voordeel van h,unne faQrieken, hetgeen bij ons, zelfs door dien aanvoer van ruwe zijden uit de OostIndien niet ligt genoegzaam zal kUimen vergoed worden. Daar
echter deze goederen van eenig aanbelang zijn in den handel OIl
Spanje en Portugal, zoo is het goed dezen handelstak te behouden
en de inlandsche fabrieken tevens aan te moedigen, ten einde de
inlandsche consumptie van buitenlands gefabriceerd~ goederen
zooveel mogelijk te verminderen.
Deze oogmerken zullen bereikt worden door:
4. den uitvoer vrij te laten van rechten;
b. het inkomend recht in het algemeen te brengen op 5 %, zoodat het fluwelen lint gelijk gesteld word aan de verdere soorten;
hierdoor zal het verlies van's lands schatkist in de zuidelijke
provincien, alwaar de 6 % inkomend recht plaats vinden, vergoed worden. Alsmede:
.
c. het transite-recht op I %te bepalen, gelijk zulks in Belgien .
plaats vind. Deze bepaling word zooveel te noodwendiger, daar
een hoger recht het geheele verlies van den d~orvoer, welke in het
voorleden jaar ruim 17.800.- en gedUrfmde de jaren 1802-1805
jaarlijks circa 11.300.- bedragen heeft, doet Vreei~n, .aa.nge~
zien deze artikelen naar evenredigheid van derzelV'er waarde
geene hoge landvrachten te vrezen hebben en dus gemakkelijk andere wegen vinden, indien de onze door hoge rechten voor hun
gesloten worden.
.
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, Men proponeert dus:
Zijde linten zonder onderscheid
34.

Inkom. Uitgaand. Trans.
5%
vrij
I%

KATOEN.

De katoen - hoezeer ook geen voortbrengsel der Nederlanden
- kan toch als zodanig beschouwd worden, aangezien dezelve in
grote quantiteiten in de Nederlandsche kolonien op het vaste
land van Amerika gewonnen wordt. De afstand der kolonien Essequebo, Demerary eli Berbice 1) baart hierin weliswaar een grote
vermindering, doch dat verlies kan door eene meer uit te breidene
culture in Suriname, alsmede op het eiland Java welligt vergoed
worden en in alle gevallen kunnen de inlandsche fabrieken van
katoene stoffen en manufacturen een zeer aanmerkelijk gedeelte
door ruwe 'stoffen uit de eigene kolonien verkrijgen.
De katoen is tegenwoordig een zeer belangrijk artikel in den
handel en,moet, zoodra de bewerking mede in aanmerking genomen wordt, niet anders dan als een der allergewigtigste artikelen
van koophandel beschouwd worden. Dit blijkt mede uit de navolgende aantekeningen over de quantiteiten van ruwe katoen, welke
uit, de noordelijke provincien alleen weder verzonden zijn, zonder
daarbij de binnenslands verwerkte in aanslag te brengen, als wier
hoeveelheid niet juist berekend kan worden.
Gedurende de jaren I789-I792 I) werd uit het ressort der
Admiraliteit te Amsterdam aan ruwe katoen verzonden 7.846.I06
'11 3 ), dus jaarlijks ruim I.<)60.000 'II ; maar sedert is deze hanaelstak zeer verminderd, want gedurende de jaren 1802-1805 beliep
de uitvoer uit alle de noordelijke provincien 6.187.135'11, dus
jaarlljks ruim I.546.000 'II. Gedurende het voorleden jaar I814,
waarin maar 1.098.989 'II ruwe katoen ingevoerd werd, bedroeg de
verzending niet meer dan 4I7.334 'II, dat is ! van hetgeen tien
jaren te voren verzonden werd.
De verhouding dex: tegenwoordige rechten van dat artikel is de
navolgende op Hollandsch geld en geWigt gereduceerd en het pond
maar tegen I I . - gerekend:

,

. 1) Aan Enge\and bij het tractaat van ~3 Augustus 1814.
I) Volgens ile tabellen van Ipej. van Nierop bedroeg de uitvoer in 1753: n6.Il5U.
a) Volgens dezelfde tabellen: 7.836.106 11.
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In Holland
Inkom. Uitgaand. Trans. ·
katoen, de 100 11 ............ .. . /-3.8 / - 1 5 . - 1-7.8
In Belgien ................ het waaggeld = 1-3.8
Te Hamburg zeewaards
...... It%
It%
vrij
landwaards . . . . . . . t%
1%
vrij
In Frankrijkmet Fransche schepen I -2·5 ~ I _
t -2
met vreemde schepen I 1.3. 1 ~
4·9
·5
Uit deze vergelijking blijkt, dat de inkomende rechten in Bel~
giful het voordeeligst en voor de fabrieken en voor den handel ge-'
regeld zijn; maar Belgien bezat geen kolonien, welker belang een
nadere voorziening vordert. Men proponeert derhalve. het 1;101landsch regt op de inkomende katoen te behouden voor alle katoen, welke niet uit onze kolonien direct in Nederlandsche schepen aangebragt wordt.
Ten aanzien der uitgaande regten merkt men aan, dat dezelve
blijven kunnen zooals dezelve in Holland zijn, want de tra.nsportkosten, welke over ons land minder zijn dan over Frankrijk, zullen
de mindere Fransche rechten geen nadeeligen invloed op onzen
handel doen nemen.
De transitoire rechten daarentegen kunnen' verminderd worden, ten einde dezelve in meerdere evenredigheid te brengen met
die van onze naburen. Men meent dus, dat dezelve niet hoger in
Belgien gesteld mogen worden en proponeert derhalve voor het
geheele ' rijk:
Inkom.
Uitgaand. Trans.
Katoen, de 100 11:
uit de Nederl. kolonien .... ~ vrij, behalve
in Nederl. schepen ...... ~ het waaggeld / -15·- /-3. 8
Alle andere katoen .. . . . . .. I -8.-

I

35.

WOLLE.

In de Nederlanden wordt weliswaar veel wolle gewonnen en dezelve is ook tot het maken van onderscheiden stoffen zeer ge~
schikt, maar de fijne soorten van wolle, vooral de zoodanige,
welke voor de lakenfabrieken gevorderd worden, ontbreken bijkans geheel; want het veredelen van het inlandsch ras van schapen door Fransch ras, in eenige oorden begonnen, is op verre na
zoover niet gevorderd, dat hetzelve in eenige aanmerking kon ko-
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men, tenminste vooralsnog, zooals het van de fabrieken en den
handel in het algemeen gevraagd wordt. De toevoer van zoodanige vreemde wol is dus een noodzakelijke behoefte ~n voor de
noordelijke ~n voor de zuidelijke gewesten. Er wordt daarentegen
ook inlandsche wol verzonden en de wolhandel in het algemeen
kan in de Nederlanden zeer belangrijk zijn, terwijl ook de fabrieken, ·in de bovenlanden op den rechter- en linkeroever van den
Rijn gelegen, behoefte aan fijneen vooral Spaansche wol hebben.
Zien wij thans den staat van dezen handelstak gedurende . de
vroegere tijdvakken.
Dezelve was gedurende de jaren I789-I792 onder het arrondissement der Admiraliteit te Amsterdam de navolgende:
Dus jaarlijks
57.769 balen en ruim I4.440 balen en
Geheele invoer .
f I3·896.f 3.470 . ruim
2.480
balen en
9.927t balen en
Geheele uitvoer
f 20.636.- 1)
·bijna f 5·I60. Gedurende de jaren 1802-1805 was deze handelstak in al de
noordelijke provincien de navolgende:
Dus jaarlijks
6.580
balen en
\26.3241
balen en
.
Geh ee1e mvoer
f
f II.I8o.44·737·5.970 balen en
23.90 8 balen en
Gehee1e Ul't voer .
f 12
f I42· 8IO ...
. ..
57 . 57.Gedurende het verlopen jaar 1814 werd -aan wolle ingevoerd
voor f 1.88.£.980.- en uitgevoerd f 67I.235.-. De opgaven van
dit jaar kunnen alleen dienen om te bewijzen, dat er tenminste aan waarde meer wol in- dan uitgevoerd word, terwijl men
de resultaten der tijdvakken I789-1792 en 1802-1805 bij elkander vergeleken en daarbij in het oog gehouden, dat de aantekeningen van het eerste tijdvak alleen over het ressort der Admiraliteit te Amsterdam gaan, zien kan, dat de invoer van wol zeer
verminderd, de uitvoer daarentegen vermeerderd is, hetgeen voor
de inlandsche fabrieken niet gunstig kan zijn. Men kan rekenen,
dat van de in balen ingevoerde wolle ruim 1 tot de fijne soorten
behoort en daarvan ruim de helft uit Spanje direct aangebracht
.. 1) Pi-ecies:

f 21."636•. .
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wordt. Van de uitgevoerde vreemde en inlandsche wol wordt op
verre na het grootste gedeelte naar de zuidelijke provincim en
naar de bovenlanden langs den Rijn verzonden. De verhouding
der rechten is tegenwoordig ais voIgt:
Inkom. Uitgaand. Trans.
In Holland . , ...... .. ......... vrij
1%
1%
In

Belgi~n

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

vrij

V~!~per~ 1%

I

inlandsch gewasschen en gekamd
1 II.-II.ander inlandsch ...........••
verboden
In Franlaijk. merinos- en basterdwol uit Noordsche landen .... 17·bod
Gemeene wol uit Noordsche landen _ 2.7.ver en
Alle andere wol ............... - -2.5
Te Hamburg zeewaards ........ I!%
It%
vrij
landwaards .......!%
!%
vrij
Men ziet dus. dat de Hollandsche rechten. in tegenoverstelling
van die onzer naburen. voordeelig genoeg zijn voor den handel.
zoodat de lagere Belgische rechten op het uitgaan der vreemde
wol zeer weI door de Hollandschen kunnen vervangen worden.
Ten aanzien der inlandsche wol. welke in Belgien of verboden of
zoo goed als verboden is uit te voeren. verwijst men op de algemeene memorie over de manufacturen 1). alwaar men meent bewezen te hebben. dat zoodanige prohibitive wetten. inplaats·van
voordeel. nadeel veroorzaken en aan de fabrieken en aan den
landbouw. Men proponeert derhalven de Hollandsche rechten te
behouden en dus te stellen:
Inkom. Uitgaand. Trans.
Wol... . . .. .. . .. .. . .. .. . .. .. .. . vrij
Io/d .
t%

. 36.

LIJNWADEN: ZEILOOEK.

De fabriek van zeildoek. wier voornaamste zetel in NoordHolland I) is. behoort onder de belangrijkste fabrieken van het
rijk. Derzelver voortbrengselen munten boven andere uit en zijn
van den buitenlander gaarne gewild. De Nederlandsche scheepJ) Vgl. hierv66r hI.
I) In Krommenie.

107.
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vaart heeft bij deze fabriek een groot belang, maar ook 's lands
ingezetenen, welke met het vervaardigen van zeildoek de kost
winnen, verdienen in -aanmerking genomen te worden, vooral
daar het spinnen van zeilgaren, evenmin als dat van garen van
vias, door machines kan verricht worden.
Ondanks de voorheen zoo zeer uitgebreide Nederlandsche
scheepvaart en de daardoor veroorzaakte eigene sterke comsumptie van zeildoek is toch de uitvoer van zeildoek altijd sterker
geweest dan deinvoer, gelijk men uit de navolgende aanteekeningen kan opmaken.
In den jare 1753 werd onder het ressort der Admiraliteit te Amsterdam ingevoerd aan zeildoek en cannefas voor 143.845.- en
uitgevoerd voor I 56.949.-. Gedurende de jaren 1789-1792 beliep onder hetzelfde ressort de invoer bijna 1265.940.-, dus jaarlijks ruim 166.480.-; de uitvoer daarentegen bedroeg ca.
1309.550.-, dus jaarlijks ruim 177.380.-.
Gedurende het tijdvak 1802-1805 is deze meerderheid van
uitvoer nog vrij aanmerkelijker geweest uit hoofde der mindere
consumptie binnenslands en de daardoor tewege gebragte mindere invoer van vreemde zeildoek.
Dus jaarlijks
f 12.050.De geheele invoer bedroeg. . .• 1 4S.200.De uitvoer daarentegen ...... - 547.2SO.- 136.S20.De heropende zeevaart heeft in het voorleden ja,ar 1814 een
meerdere invoer en - naar -evenredigheid - minder uitvoer
voortgebragt. De laatste is echter sterker geweest dan de eerste,
hebbende de invoer bedragen f 99.026.- en de uitvoer f IIS.802.-.
De invoer had plaats bijna aileen uit Rusland, zoowel direct als indirect, terwijl de uitvoer geschiedde naar aIle zeevarende nati~n,
doch voomamelijk naar het noorden en zuiden van Europa. Belgien ontving in de jaren-1802-1805 voor ruim 126.400.- zeildoek uit de noordelijke provincien, dus jaarlijks omtrent voor
f 6.600.-, terwijl de jaarlijksche invoer uit Belgien op ca.
1300.-'- beliep, waaruit ·blijkt, dat de zuidelijke provincien niet
genoeg zeildoek voortbrengen, hetgeen thans, daar dezelve in den
aIgemeenen handel deelen, nog meer het -geval za,l zijn dan voor..
heen. Men mag echter ook veronderstellen, dat het vervaardigen
van zeildoek in de zuidelijke provinci~n, alwaar de linnenweverij
in het algemeen bloeit, geene bijzondere zwarigheden ontmoeten
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zal, zoodat deze fabriek bij de venneerderde zeevaart ook aldaar
zich vestigen zal.
De verhouding del' rechten is tegenwoordig de navolgende:
Inkom. Uitgaand. Trans.
Zeildoek:
In Holland ................... 5%
r%
21%
In Belgil!n .................... ro%
vrij
r%
Te Hamburg .. . .. .. . .. .. .. .. .. vrij
vrij
vrij
In Frankrijk is het zeildoek inkomende - volgens de koninklijke veranderingen op de bestaande wetten der douanes - belast met 25 francs per roo K.G., hetgeen neerkomt op nog niet
volle 16.- per roo 11 Hollandsch en dus niet buitengemeen zwaar
gerekend kan worden. Het uitgaande recht bedraagt ca. 6 stuivers per roo 11 Holl., terwijl het transito alleen aan het waaggeld
onderworpen is.
Wanneer men nu bedenkt:
a. dat de Hollandsche fabrieken zich staande gehouden hebben
en in bloei gebleven zijn bij de tegenwoordige rechten en dat zij
tevens een uitgebreide verzending hebben;
b. dat de invoer van vreemd zeildoek, hetwelk meestal van
mindere qu~iteit is, niet tot nadeel onzer fabrieken verstrekt,
maar tot derzelver uitgebreid debiet medewerkt door dezelve in
staat te stellen om grootere quantiteiten naar vreemde markten
te kunnen zenden, terwijl de mindere vreemde soorten van zeildoek
voldoende zijn tot een gedeelte .der inlandsche consumptie, voor
zooverre zulks niet juist beste qualiteiten vereischt;
c. dat de Belgische fabrieken vanzelve door de venneerderde
zeevaart toenemen zullen, en
d. eindelijk, dat de concurrentie van andere handeldrijvende
oorden niet te vreezen is, zoolang onze fabrieken bedacht zijn om
de goede qualiteit te bewaren en de prijzen niet hoven een billijke
en met de buitenlandsche geevenredigde hoogte te brengen. En
wanneer men daartegenover in aanmerking neemt, dat een groote
verhoog4lg der inkomende rechten noodwendig ten gevolge zou
hebben, dat het vreemde zeildoek minder op onze markten zou
komen en dus ook het onze minder uitgevoerd worden, dat d~
door welligt de prijzen. van het zeildoek binnenlands aanmerkelijk
konden rijzen, zoodat de verzending misschien geheel moest ophouden, dan zal men zich overtuigen, dat de Holla,ndsche rechten
NaD. ECON.·HIST. ARCHIEl'.1AARBOEK I.
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over het geheele verdienen behouden te worden, mits men dezelve
voordeellger wijzige ten nutte der fabrieken. Men proponeert
derhalven:
a. het tegenwoordige uitgaande recht bij het inkomende te
voegen en alleen op het inkomen te heffen;
b. het uitgaan vrij te stellen, gelijk zulks in Belgi~n reeds plaats
heeft.
c. het transito-recht op 1 % te bepalen, zooals zulks in Belgien
plaats vindt.
De ondervinding van het voorleden jaar heeft reeds doen zien,
dat de vennindering van het transito-recht - zijnde hetzelve.in
Holland op de helft venninderd - en voor den handel en voor
's lands schatkist vOordeelig is, hebbende de doorvoer bedra~en
een som van f 32.000.-, daar dezelve voorheen geheel onbeduidend was, als hebbende in de jaren 1802-1805 niet meer bedragen dan f 2.150.-, dus jaarlijks nog niet 1540.-.
Men draagt derhalven voor:
Inkom. Uitgaand. Trans.
Zeildoek
6%
vrij
I%
37. GAREN.
De belangen van den handel en van het fabriekwezen der
Nederlanden zijn weI te onderscheiden volgens de verschillende
soorten van garen; men zal derhalven deze soorten op zichzelven
moeten behandelen.
38. GAREN VAN VLAS.
Het vIas een reer belangrijk product der N ederlanden zijn4e,
zoo kan het geenszins onverschillig, hoe dit artikel beschouwd
en beoordeeld worde. De garens van vIas gesponnen, zijn
tevens van verschillende aard; zij kunnen row zijnde niet anders
aangezien worden als het materiaal ter bewerking voor de blekerijen, de twijnderijen, de verwerijen, de weverijen; maar reeds
bewerkt, d.i. gebleekt of getwijnd of geverfd zijnde, moeten dezel.v e min of meer als reeds vol bereide artikelen aangemerkt worden.
Deze aanmerking vindt hare toepassing mede bij de garens
van katoen, van kemelshaar, van wol en sayet.
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De handel in garen van vIas is sedert langen tijd een allergewigtigst voorwerp voor de Nederlanden, vooral voor de noordelijke ' provinci~n geweest, terwiji de zuidelijke provinci~n zich
meer bepaald hebben bij de verzending der aldaar gesponnen garens en bij de invoer van zoodanige vreemde, welke voor de
consumptie ontbraken. Het is vooral in Duitschland, dat de
garens van vIas gesponnen en bereid worden; het noordelijke
en westelijke Duitschland verzendt daarvan jaarlijks zeer groote
quantiteiten, gelijk men thans nader zal aanwijzen door den
staat van dezen handelstak in de noordelijke provinci~ der
Nederlanden gedurende het tijdvak 1802-1805 gade te slaan.
De in- en uitvoer van row garen om te weven of te twij"nen, welke
sedert het midden der afgeloopen eeuw bijna onveranderd gebleven is, heeft gedurende de gemelde jar~n het navolgende
bedragen.
'
Geheele invoer
Dus jaarlijks
12.617.000.- 1654.200.row garen om te weven,bijna
Daarvan uit Duitschland, langs den
Rijn of landwaards ..•........ - 2.33I.400.- - 582.850.De Duitsche Noordzeehavens ..... - 174.800.- - 43.700.Belgi~n, bijna .................. - I05.240.- - 26.310Geheele uitvoer beliep bijna •.... - 122.800.- - 30.700Daarvan mlar Belgi~n bijha ..... - 88.900.- - 22.220.-,
terwijl ,het overige meestal naar Duitschland gezonden werd.
?,len ziet hieruit:
4. dat jaarlijks voor ruim 1600.000.- row garen om te weven,
van buitenslands aangevoerd, binnen de noordelijke provinci~
gebezigd en verwerkt wordt, hetgeen in het voorleden jaar op eene
som van nog niet 1320.000.- verminderd is, hebbende de invoer
ruim 1326.200.- en de verzending c.a.17.600.- bedragen.
h. dat de invoer uit, en de verzending naar Belgi~ bijna gelijk
geweest zijn en dat het ingevoerde Belgische garen nauwlijks
1/. der geheele invoer bedragen heeft, welke laatste voor het op
verre na 'grootste gedeelte uit het westelijke Duitschland gekomen is, waaruit voIgt, dat Belgi~n in de behoeften der noordelijke provinci~ geenszins voorzien kan.
T~m einde dit artikel te kunnen beoordeelen, zal het noodig zijn
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de verhouding der tegenwoordig betaalbare rechten na te gaan.
Deze zijn:
Inkom. Uitgaand. Trans.
In Holland:
Garen om te twijnen of te weven r%
r%
i%
In Belgi~n:
Ruw garen van vIas .. , ..... , ., vrij
r%
5%
Hetzelve wit, ~m te weven .... r%
r%
5%
Ongetwijnd garen voor kanten .. vrij
r%
5%
Te Hamburg .. .. .. .. .... vrij
vrij
vrij
In Frankrijk:
Garen van vIas ongetwijnd per
roo 11 Holl. c.a . ......... ••. . /2.7.- /4.15.- waaggeld
Garen om batist en Hnon te
weven . .................... . waaggeld verboden - De invoer van row garen van vIas uit Frankrijk en de verzending daarna toe zijn altijd van weinig aanbelang geweest, zoodat
men gevoegelijk Frankrijk buHen de vergelijking kan laten.
De rechten te Bremen zijn zeer gering, maar worden door de
Oldenburgsche tollen eenigszins bezwaard, hetgeen echter nog
Diet zooveel beloopt als de Hollandsche rechten inkomende en
uitgaande zamengevoegd.
Het bestuur van Hamburg heeft de belangrijkheid van dezen
handelstak zeer weI besefd en denzelven vrijgesteld van alle
rechten, ten einde dezen handel, voor zooverre Duitschland aangaat, geheel aan zich te trekken en daardoor den alleenhandel
met veele andere goederen op het noordelijk Duitschland, ware
het mogelijk, te gewinnen. De verzending van Duitschegarens
naar Engeland is reeds hoofdzakelijk te Hamburg en Bremen
gevestigd en zal dit zeker nog meer worden, indien bij het nieuw
te ontwerpen 1) Nederlandsche tarief voor het behoud van deze
gewigtige handelstak niet zorg gedragen wordt. Het is niet aileen
de groote som, welke jaarlijks door dezen handel in omloop gehouden wordt, die aan denzelven zooveel belang bijzet, maar het
is voornamelijk deszelfs zeer naauw verband met andere handelstakken, vooral in koloniale goederen, welke in die landen, alwaar
deze garens gesponnen worden, hunne consumptie.vinden, alsmede de afhankelijkheid van meerdere takken van Dijverhe~
' ) Bedoeld is; ill te voeren. Het a ntwerp is van 13 November 1815.
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van den toevoer van rowe garens. Men behoeft hier maar de
blekerijen, de twijnderijen, de weverijen van lijnwaden, van halfkatoene en halfwolle stoffen, van lint enz. te noomen en het gewigt
van dit artikel zal vanzelve in het oog vallen.
Dit heeft men in Belgie zeer weI ingezien. derhalven den invoer vrijgesteld van rechten. Het uitgaande recht echter is veels
te zwaar, zoodra men de concurrentie der Duitsche Noordzeehavens in aanmerking' neemt en dezen handelstak niet op de
inlandsche consumptie 1x>perken wil, hetgeen niet dan zeer
nadeelige gevolgen zou hebben. De ondervinding van voorgaande
tijden leert daarenboven dat deze garens meest binnen de Nederlanden verwerkt worden, zoodat probihitive wetten, die altijd
noodlottig zijn, ook hier verderfelijk zouden worden; want de
verzending belemmerend, zal men natuurlijk ook den toevoer
venninderen, dus de inlandsche fabrieken benadeelen.
Al deze bedenkingen in acht nemende. heeft men gemeend.
dat het belang der Nederlanden vordert:
a. Dat de invoer van rowe garens van vIas van rechten worde
vrijgesteld, gelijk zulks in Belgien plaats heeft.
b. Dat dezelve uitgaande kunnen belast worden met een recht
gelijk aan het beloop der tegenwoordige inkomende en uitgaande
rechten in Holland en dus met 2 %. Hierdoor zullen onze bleeke-,
rijen. twijnderijen en weverijen geen nadeellijden, want het is
een Valsch denkbe~ld te veronderstellen, dat te veel garen zou
kunnen uitgevoerd worden, zoodat de fabrieken daaraan zouden
kunnen 'gebrek krijgen. Het voorbeeld van de Duitsche gewesten
bewijst juist, dat het tegendeel plaats heeft. De Duitsche linnenfabrieken enz. zijn nog altijd de grootste en de sterke uitvoer
van garen heeft hen nooit gebrek doen gevoelen, want het is
zeker, dat het vervaardigen of voortbrengen van eenig artikel
in dezelfde evenredigheid vermeerdert als desselfs verzending
en dus ook consumptie toeneemt, terwijl iedere beperking van
verzending en consumptie ook de productie doet verminderen.
c. Dat het transito-recht behouden worde, zooals hetzelve
tegenwoordig in Holland is.
Men heeft derhalven geproponeerd:
Inkom. Uitgaand. Trans.
Garen van vIas, row, ongeb1eekt,
2%
t%
ongeverfd en ongetwijnd . ~ . .. vrij
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Het onderscheid, in Belgien gemaakt tusschen het rowe en het
gebleekte garen van vIas om te weven of te twijnen, is zeer juist
gezien en men heeft hetzelve bij het project-tarief behouden.
Het geverfde linnen garen om te weven kan volkomen bij het
gebleekte vergeleken worden, wordende de donkere kleuren,
welke de gewone zijn, meestal op ongebleekt garen geverfd, zoodat het dus het geverfde garen geene meerdere bewerking ondergaan heeft dan het gebleekte. Deze garens nu zullen inkomend
de belasting van r %, gelijk thans in Holland en Belgi~n, kunnen
behouden ten voordeele der inlandsche bleekerijen en verwerijen,
maar uitgaande kunnen dezelve niet veel hoger dan thaps in
Holland belast worden, en weI om de volgende redenen:
'
a. De concurrentie van Hamburg enz. verdraagt geen hoogere
lasten, ja, de tegenwoordige, zijnde 2 % in- en uitgaand sahlengevoegd, z~en misschien reeds te zwaar bevonden worden.
b. Het belang der inlandsche bleekerijen en verwerijen strijdt
nog meer met bezwarende uitgaande rechten.
Men heeft derhalven voorgedragen:
Inkom. Uitgaand. Trans.
Garen van vIas, gebleekt, geverfd
of ongetwijnd . . . .. ....... . .. 1%
t%
Het fijne garen, dienende om de fijnste soorten van linnen
weefsels, b.v. linon en batisten en om kanten garen te maken,
verdient mede de bijzondere opmerkzaamheid. Hetzelve te
spinnen·en te bereiden levert aan vele ingezetenen der zuidelijke
provincien een middel van bestaan op, terWijl deze fijne spinnerij
niet zeer algemeen is, zijnde benevens de Belgische aIleen nog die
in FranSch Vlaanderen en ' in Silezien vermaard. In Frankrijk
echter is de uitvoer van dit garen verbOden. In Duitschland heeft
men het iIi deze spinnerij zoo 'verre niet gebragt en de batistweverijen in Silezien enz., alsmede de kantwerkerij in Saxen ontbieden een groot gedeelte van het benoodigde garenmeestal uit
de Nederlanden, zonder nogthans in hunne fijnste weefsels en
kanten de Nederlandsche te kunnen evenaren.
Het getwijnde garen om kanten te maken kan -gevoegelijk bij
ander getwijnd garen, als naaigarenenz., vergeleken worden. Het
twijnen yah dit garen is mede een kunst, welke vooral in de
Nederlanden tehuis is. Men dient daarbij nog te bedenken, dat
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niet aile 500rten van dit fijne garen, welke voor het weven geschikt zijn, ook even goed zijn om te twijnen, ten einde naai- of
. kanten garen te maken;
Ten aanzien der inkomende rechten vereenigt men zich zeer
gaarne met het Belgische tarief 1), zijnde de invoer dezer garens
uit Frankrijk zeer nuttig voor de zuidelijke provincien. De uitgaande rechten echter kunnen niet weI hoger gesteld worden dan
op het beloop der Hollandsche inkomende en uitgaande rechten
tezamengevoegd, en dus op 2 %. De redenen, voor deze meening
pleitende, zijn dezeIfde aIs·bij de reeds afgehandelde eerste 500rt
van garen voorgedragen zijn, terwiji men daarbij nog voegen kan:
a. dat het belang van de spinnerijen in de zuidelijke provincien en zelfs dat van den teelt van dat fijne 500rt van vIas, waaruit deze garens gesponnen worden, door zwaardere rechten zoude
tegengewerkt worden;
b. de inlandsche twijnderijen en weverijen kunnen geen voordeel trekken uit hoogere rechten en zullen door de voorgeslagen
geen, hoegenaamd geen nadeeIIijden;
c. door hogere uitgaande rechten zoude men welligt veroorzaken, dat de buitenlanders, vooraI Duitsers, zich nog 1neer op de
fijne spinnerij toelegden als dezelven ' reeds sedert onderscheiden
jaren gedaan hebben; hierdoor zouden de inlandsche takken van
nijverheid, welke met dit artikel in verband staan, eene aanmerkelijken afbreuk kunnen lijden.
Door deze redenen genoopt, draagt men voor:
Inkom. Uitgaand. Trans.
Garen van vIas, fijn garen,
dienende om batist en andere
fijne lijnwaden te weven of om
vrij
t%
kanten garen te maken, onge'
twijnd zijnde
De getwijnde garens van vIas worden in het algemeen begrepen
onder den naam van naaigaren en zijn te verdeelen in de navolgende 5OOrten, zonder echter derzelver fijnte, deugdzaamheid en gebruik in aanslag te btengen: ongebleekt, half gebleekt.
wit of gebleekt en geverfd. De aart der zaak verlangt, dat deze
') Van 27 October 1814;
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garens anders dienen beoordeeld te worden dan de ruwe, want iij
moeten als vol bereide goederen en niet als materialen aarigemerkt
worden. De HolIandsche lijst van 1725 1) maakt een andere ver- .
deeling door bet eens gebleekte Em bder naaigaren bij bet geverfde
te voegen en deze beide minder te belastendanbetwittenaaigaren.
Deze verdeeling echtei" schijnt ons - onder correctie - minder
juist. Het witte of volkomen gebleekte garen kan immerseerder
met het geverfde zamengevoegdworden,hebbende beide een meerdere bewerking ondergaan dan het eens of half gebleekte en bet
gebeel niet gebleekte naaigaren. Het is bekend, dat deze garens
in zeer groote quantiteiten in Duitschland bereid en vandaar
verzonden worden. De Nederlandsche witte naaigarens hebben
echter nog altijd hun aloude faam behouden en zijn artikelen van
aanbelang voor ons fabriekswezen en opzen koophandel, zoowel
in de noordelijke als in de zuidelijke provincien; In deze laatste
worden voomamelijk de fijnste SOOI'ten of het zoogenaamde kanten garen bereid en vandaar wijd en zijd verzoriden. Ten aanzien
van dit laatste artikel heeft men Frankrijk, d.i. Fransch Vlaanderen, tot mededinger.
Ten einde het belang van dezen handelstak wat nader aan te
wijzen, za1 men de resultaten der aantekeningen van in- en uitvoer, in de noordelijke provincien gehouden, gedurende de jaren
1802-':"1805, hier opgeven.
Omtrent de ongebleekte naaigarens geen aanteekening gebouden zijnde, zoo kan alleen van de geverfde en witte gesproken
worden.
4. Geverfde naaigarens werden meer bij ons in- dan uitgevoerd en dit kan niet anders dan nadeelig voor de inlandsche
nijverheid beschouwd worden. De oorzaak daarvan schijnt gelegen te zijn in de belasting op het uitgaan, waardoor de inlandsche fabrieken altijd benadeeld worden.
De geheele invoer heeft
Dus jaarlijks
bedragen ruim ............. 1325.35°.-, bijmi./81.340.Daarvan uit Belgien bijna .. - 116.900.-, bijna - 29.220.Duitsche Noordzeehavens. .. - 199.600.-, bijna - 49.900.-,
terwijl de rest bijna geheel uit Duitschland langs den Rijil of
landwaarts aangebracht werd.
1) Vg\. de noot op bl. 193.
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De geheele uitvoer
Dus jaarlijks
bedroeg naauwelijks ....... 130.330.-,
·17.580.-,
en geschiedde voor het grootste gedeelte naar het noorden en
zuiden van Europa, terwijl voor nog geen f 50.- naar Belgi~n
teruggevoerd werd.
In het voorleden jaar IB14 beliep de invoer bijna 1345.300.en de uitvoer c.a.1 102.750.-.
b. Wit naaigaren werd in vroegere tijden vee! meer Jlit- dan
ingevoerd, hetgeen sedert aanmerkelijk veranderd is, gelijk men
uit de volgende aantekeningen zien kan. In het jaar 1753 bedroeg
de invoer onder het ressort der Adrniraliteit te Amsterdam volgens voorhanden aantekeningen 3 N en de uitvoer 40.980 YJ •
Gedurende de jaren 17B9-1792 was
Dus jaarlijks
2.240 YJ
c.a.
560 YJ
de invoer . . . . . . . . . . . .
de uitvoer ....... . .... 243.500 N 1)
6o.B75 N
Gedurende de jaren 1802-1805 was dit zoo veranderd, dat in
al de noordelijke provincien
Dus jaarlijks
de invoer bedroeg ....... 46.000 N
c.a. II.500 N
en de uitvoer bedroeg ... 147.100 N
c.a. 36.780 N,
terwijl de invoer gedurende het voorleden jaar IB14 den uitvoer overtroffen heeft, staande de eerste tot de laatste in de evenredigheid van 10 tot Bt.
Hieruit voIgt echter niet, dat deze tak van nijverheid geheel
zou verloopen zijn, want dezelve bezorgt niet alleen het grootste
gedeelte der inlandsche consumptie, maar men dient ook in het
oog te houden, dat de laatste jaren, welke de herstelling tegen het
einde van IB13 voorafgegaan zijn, allemoodlottigst geweest zijn
voor onze fabrieken en handel.
Belgien ontvangt veel meer wit naaigaren uit de noordelijke
provincien dan hetzelve daar naartoe zend, want de invoer uit
Belgien heeft zich tot den uitvoer daar naar toe gedurende de
jaren I802-1B05 verhouden als I tot 2t~ De handel in dit artikel
op geheel Duitschland heeft bijna in dezelfde evenredigheid gestaan, hebbende de invoer uit Duitschlarid zoowel zeewaards
als langs den Rijn en landwaards iich verhouden tot den uitvoer daar naar toe als I · tot 2t.
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De invoer in de noordelijke provincien geschied genoegzaam
alleen uit Belgienen uit Duitschland en weI in deze evenredigheid:
uit Be1gi&i c.a. t, uit Duitschland langs den Rijn en landwaards
mede t, terwijl het laatste t uit Duitschlandzeewaards aankomt.
De verzending daarentegen geschied naar alle handeldrijvende
oorden en verschilt te zeer in de details, dat men daaromtrent
algemeene opgaven zou kunnen meedeelen.
De prijzen van het witte naaigaren zijn al te zeer onderseheiden
volgens de soorten, dan dat men dezelve over het algemeen zoude
kunnen op eene gemeene naam terugbrengen, hoezeet ook in
Holland het veilgeld plag berekend te worden tegen 185.- de
100U •

. Uit al deze opgaven ziet men:
a. dat deze handelstak zeer gewigtig is voor de Nederlanden;
b. dat dezelve de aanmoediging van het bestuur noodig heeft
om tot den ouden bloei terug te komen;
c. dat de Nederlanden het natuurlijk debouche zijn voor de
naaigarens uit het westelijk Duitschland, terwijl zij in den algemeenen handel mededingers hebben aan de Duitsche N oordzeehavens, vooral Hamburg en Bremen.
Het zal dus daarop aankomen de tegenwoordige verhouding
der reehten na te gaan en de aan te nemen grondstellingen voor te
.
dragen.
De tegenwoordige rechten zijn:
In Holland:
Inkom. Uitgaand. Trans.
Geverfd en eens gebleekt naaigaren •..••.•••••••..•..•.•..

3%

1%

li%

Wit naaigaren, de 100 U •••• • • • f 5
f 2.10
/2.10
hetgeen, de 100 U gerekend op
f 85·-, neerkomt op
c.a. 5'/,%
In Belgien:
.
Ongebleekt· naaigaren........... 10%
5%
1%
Hetzelve gebleekt of geverfd .. , 12%
vrij
1%
Getwijnd kanten garen . .. .. .. .. 10%
vrij
1%
In Hamburg: ... '........ vrij
vrij
vrij
De Fransche rechten komen weinig in aanmerking,want Frankrijk is bij dit artikel. geen te duchten mededinger en deszelfs
systema rieht zich hoofdzakelijk op de eonsumptie binnenslands,
minder op den handel.
!
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Deze vergelijking gevoegd bij de bovengemelde bedenkingen.
doet zien:
a. Dat de concurrentie van Hamburg voor onzen handel zeer
gevaarlijk is en gemakkelijk zoude kunnen teweegbrengen. dat
de Duitsche naaigarens de onze van de vreemde ma,rkten verdrongen, indien niet bij ons zorg gedragen wordt om invloed te
behouden op den Duitschen handel door denzelven mede in onze
macht te houden.
b. Dit zal niet anders kunnen gescbieden dan wanneer dezelve
over onze madden kan gaan. De thans bestaande Hollandsche
rechten zullen dus in hun geheel niet kunnen verhoogd worden.
c. Het ongebleekte naaigaren kan niet hoog belast worden op
het inkomen zonder aan onze bleekerijen en verwerijen nadeel toe
te brengen, want deze bewerken en bereiden zeer veel garen.
De Belgische stelling schijnt dus - onde~ verbetering - niet
voordeelig. Dit schijnt ook reeds in Belgien ingezien te zijn, want
de Fransche ruwe of ongebleekte garens zijn aldaar, door een
kort op het gemelde tarief 1) gevolgd besluit van Z. M. in d. 23
Januari r8r5, nO. r029, vrijgesteld van rechten ten voordeele der
Belgische bleekerijen en onder zekere formaliteiten. Vele formaliteiten veroorzaken echter ligt nieuwe bezwaren, welke door eenvoudige instellingen gemakkelijker kunnen voorgekomen worden.
d. De vrijstelling van uitgaande rechten is voor de gebleekte
en geverfde naaigarens zeer voordeelig en zelfs noodzakelijk,
zullen dezelve niet door andere op de vreemde markten ver.
drongen worden.
e. De Belgische bepalingen op het transito zijn bij deze artikelen zodanig, dat men dezelve zonder bedenken voor het geheele
rijk kan aannemen.
Alle deze bedenkingen rijpelijk overwegend, heeft men geoordeeld de belangens van het rijk het best aldus te kunnen waarnemen, dat men proponeert~
rO. de inkomende en uitgaande rechten op het ruwe naaigaren te behouden, zooals dezelve thans in H()lland zijn;
2°. de Hollandsche inkomende rechten op de geverfde naaigarens te verhogen door dezelve gelijk te. s1;ellen aan die der gebleekte of witte naaigarens;
') Tarief van 37 October 1814.
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, 3°. deie laatste inkomende te belasten met het vereenigde
inkomende en uitgaande Hollandsche recht, maar dezelve vrij te
stellen van uitgaande rechten, gelijk zulks in Belgien plaats
vindt;
4°. De getwijnde kanten garens gelijk te stellen aan het witte
naaigaren;
5°. De Belgische transito-rechten te behouden.
Men draagt dus voor:
Inkom. Uitgaand. Trans.
Ongebleekt en half gebleekt naai, garen '. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 3 0/0
r%
Gebleekt,wit of geverfd naaigaren,
vrij
alsmede,getwijnd kanten garen. 8%
39.

GAREN VAN HEN NIP OF ZEILGAREN.

Dit artikel is - hoezeer ook thans minder dan weleer - nog altijd een belangrijk voorwerp van verzending voor ons land, terwijl
de invoer genoegzaam niets beteekent. Het inlandsch gebruik van
dit garen is mede zeer aanzienlijk.
In het ressort der Admiraliteit te Amsterdam bedroeg in het
jaar 1753 de verzending van zeilgaren ruim 58.650 YJ 1) en had
geen invoer plaats. De jaren 1789-1792 hebben onder hetzelfde
ressort de navolgende resultaten opgeleverd:
Geheele invoer
560 YJ, dus jaarlijks
140 YJ.
Geheele uitvoer 178.550 YJ I), dus jaarlijks 44.640 YJ.
Gedurende de jaren 1802-1805 heeft in de noordelijke provincien
'
310 YJ, dus jaarlijks
80 YJ,
de invoer bedragen
de uitvoer bedragen 107.500 YJ, dus jaarlijks 26.870 YJ.
en gedurende het jaar 1814 de invoer
80 YJ
uitvoer 17.050 YJ
Het grootste gedeelte van het uitgevoerd zeilgaren ging gedurende de gemelde tijdvakken altijd naar Portugal en eene aanzienlijke quantiteit werd tevens naar het noorden van Europa
gezonden. De verhouding der rechten is de navolgende:
I) Precies: 58.658 11.
I) Precies: 178.557 N .

.
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Inkom. Uitgaand.
In Holland de 100 W ....... ,..
In Belgi~n ....••..............

I I.

1-5.-

189
Trans.

1-10.-

vrij
vrij
zryr ....,.
behalve het waagg.
Te Hamburg.................. vrij
vrij
vrij
In Frankrijk de roo W •••••••• e.a. I 1.9.Men ziet uit deze vergelijking, dat de reehten op het zeilgaren zeer verschillend zijn; wanneer men echter bedenkt, dat
er ondanks de Hollandsche rechten op het uitgaan toch nog
altijd aanzienlijke . verzendingen geschieden, terwijl genoegzaam geene invoer plaats heeft, daar toch het inkomend recht
geenszins als zwaar kan aangemerkt worden, wanneer men
nagaat, dat er in de met de Nederlanden c()ncurreerende handelsplaatsen in Duitschland en Frankrijk geen zeilgaren ten uitvoer gemaakt, maar in tegendeel aldaar uit Holland ingevoerd
wordt. En wanneer men daarbij nog voegt, dat het belang der
inlandsche spinnerijen van zeilgaren vordert, dat het vreemde
inkomend een belasting bet ale , terwijl de fabrieken van zeildoek wederom belanghebben, dat de buitenlanders het Hollandsche zeilgaren niet even goedkoop mogen verJerijgen als
als onze fabrieken en dat dus op hetzelve uitgaand eenig reeM
geheven worde, dan zal men zich overtuigen, dat het voordeelig
zijn zal de Hollandsche reehten te behouden.
Men heeft derhalve op het project-tarief geproponeerd:
Inkom. Uitgaand. Trans.
Zeilgaren, of garen van hennep
de 100 W . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... I r.1-5.- . I-IO.-

40.

vrij

GAREN VAN KATOEN.

De katoene garens waren weleer een voomaam artikel van
invoer uit de Levant, maar dit is veranderd sedert de uitvinding en de uitbreiding 'v an het gebruik der spinmo1en, zoodat
thans Engeland en Duitschland die landen zijn, vanwaar de
katoene garens hoofdzakelijk in den handel komen. Ook in de
Nederlanden bestaan zoodanige spinmachines, voomamelijk te
Gent en in Overijssel 1). Het belang der inlandsche fabrieken van
') In Twente ; vgl. noot

.2

op bl. 99.
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katoene stoffen verlangt, dat deze spinnerijen zooveel mogelijk
bevorderd worden.
Er heeft echter jaarlijks nog een groote invoer van katoene
garens. plaats, vooral uit Engeland en uit Duitschland; de grootste quantiteiten komen uit Duitschland langs den Rijn en landwaards, maar worden veelal onder Engelsche benamingen verkocht. De belangrijkheid van dit artikel blijkt uit de navolgende opgaven.
Onder het ressort der Admiraliteit te Amsterdam beliep in
1753 de invoer ruim f 81.000.-, waarvan alleen voor 170.870.van de Middellandsche Zee werd aangebragt. De uitvoer had
plaats naar zeer verschillende landen, doch voornamelijk naar
het noorden, en bedroeg ruim f 43.000.- 1).
Gedurende 1789-1792 bedroeg onder hetzelfde ressort:
de geheele invoer •.... f 317.740.-, dus jaarlijks f 79.435.-;
daarvan kwam van de
Middell. ~e bijna ..... f 270.200.-, dus jaarlijksf 6].550.-;
de geheele uitvoer bijna 131 5.670 .-.J), dus jaarlijks f 78.910.-.
Daarvan ging het meeste naar het noorden, naar Rusland en
naar Belgien. De uitvoer was dus bijna zoo groot a1s de
invoer.
De katoenweverijen sedert dat tijdvak algemeen meer uitgebreid en in onderscheiden landen gevestigd zijnde en de spinnerijen mede aanmerkelijk toegenomen hebbende, zoo is dit
artikel van handel sedert mede vrij l>elangrijk geworden.
Gedurende 1802:-1805 bedroeg in de noordelijke provinci~n:
Dus jaarlijks
de geheele invoer ruim .......... f 982.000.- f 245.500. daarvan uit Duitschland langs den
Rijn en landwaards .. . . . . . . . . .. - 745.100.- - 186.270.Vit Belgien: .................... - 12.570.- - 3.I40.Geheele uitvoer ruim ............ - 315.800.- - 78.95°.daarvan naar Duitschland langs den
Rijn en landwaards . . . . . . . . . . . . - IOO.I60.- - 25.04°.naar Belgien rUim . .. . . . . . . . . . . . . - 72.000.- - 18.000.Geheele doorvoer .. . . . . . . . . . . . .. - 459.680.- - II4.920.I)

Volgens de c:ijfers van Mej. van Nierop, a.w. ; I S8.IIO.-.

IJ Id.: I

360.200.-.
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Nog belangrijker is deze handelstak in het .voorleden jaar 1814
geweest, hebbende de invoer van katoengaren bedragen ruim
f 712 .900 . - , de uitvoer ruim f 549.500.-; . de doorvoer ruim

f 1.212.000.-.
Men ziet, dat er meer naar Belgien gezonden dan vandaar
ontvangen werd, terwijl dit bij Duitschland juist omgekeerd
was. Men heeft van de Duitsche havens aan de Noordzee geen
gewag gemaakt, omdat het tijdvak van 1802-1805 niet weI
ten aanzien van den handel met katoengaren op Hamburg enz.
tot maatstaf dienen kan, zijnde deze havens in dat tijdperk in zekeren zin te considereren als entrepOts der Engelschen.
De verhouding der rechten op dit artikel is tegenwoordig de
navolgende:
Inkom. Uitgaand. Trans.
Katoenen garens ....... 1 • • • • • •
1%
1%
t%
In Belgi~ .................... verboden
vrij
1%
Te Hamburg zeewaards ........ 1t%
1t%
vrij
landwaards . . . . . . . t%
t%
vrij
In Frankrijk ................. verboden het waaggeld
Te Bremen zijn de rechten, vereenigd met de Oldenburgsche
tollen, iets lager dan te Hamburg.
Het blijkt, dat de Hollandsche rechten gewoonlijk gelijk zijn aan
de Hamburgsche inkomende en uitgaande samengevoegd, behalve het transito-recht, hetwelk te Hamburg geheel niet bestaat. In
gevallen van zeewaardschen invoer en uitvoer zijn de Hamburgsche rechten hooger dan de Hollandsche.
In Belgien heeft men het Fransche stelsel nagevolgd, ten einde
de inlandsche spinnerij te bevorderen. Wanneer men echter in
aanmerking neemt, dat probibitive wetten bijna altijd hoogst nadeelig zijn, niet alleen voor den handel, maar ook zelfs voor de fabrieken en de consommateurs, zoo zal men gevoeleJ;l, dat de Belgische stelling niet te verkiezen is; daardoor worden immers de fabrlkeurs van katoenestoffen overgegeven aan de discretie der eigenaren van spinmolens, en de groote fabrikeurs, die niet aIleen
eigenaars van spinmachines, maar ook fabrikeurs van stoffen en
weefseis zijn, verkrijgen daardoor een monopolie boven den kIeinen fabrikeur, welke het garen moet kopen. Het gevolg daarvan
kan geen ander zijn, dan dat de prijzen der katoene stoffen moeten rijzen, en wat anders kan daaruit voortvloeyen dan het ver-
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val der katoenweverijen - men zie het artikel over de katoene
lijnwaden 1).
Wanneer men nu bedenkt, dat de katoene garens niet weI beschouwd kunnen worden ais vol bereide fabrieksware, maar ais
materiaal voor de weverijen, dan zal men vinden, dat dezelve genoegzaam in dezelfde betrekkingen staan als garen van vIas.
Men schroomt eindelijk ook niet te stellen, dat de tegenwoordige spinnerijen van katoen garens niet kunnen gerekend worden
in staat te zijn aan de behoefte'van het geheele rijk te voldoen en
dat bijgevolg een verbod op den invoer van katoene garens eenen
nadeeligen handel :er sluik zou veroorzaken. Daar het echter zeer
te wenschen is, dat de inlandsche katoenspinnerijen vermeenigvuldigd en dus meer en meer in staat gesteld wOlden om aan de
behoeften der ingezetenen en der fabrieken te voldoen, zou heeft
men geoordeeld de rechten nader te moeten wijzigen en weI te
proponeeren:
a. om den invoer van vreemde katoene garens toe te laten onder betaling van een zeker inkomend recht, hoog genoeg om onze
inlandsche spinnerijen·op te beuren, maar niet te hoog, ten einde
deze gewigtige handelstak niet te verliezen, waardoor nog andere
zeer belangrijke handelstakken zouden verloren gaan; een inkomend recht van 3 % op de volle waarde - gelijk zijnde aan het
hoogste Hamburgsche recht - zal aan deze oogmerken beantwoorden;
b. het uitgaan vrij te laten van rechten, ten einde de verzending van katoene garens uit de inlandsche spinnerijen aan te
mOedigen;
c. het transito-recht te laten zooals hetzelve tegenwoordig in
Holland is, hetgeen ten voordeele van den handel en van's lands
schatkist zal verstrekken, gelijk men uit de bovenstaande opgayen kan zien, terwijl een hooger transito-recht dezen handelstak
grootendeels naar Hamburg, Bremen en Embden zou doen verleggen.
Daar het echter billijk is, dat de getwijnde katoene garens, alsmede de geverfde inkomend hogere rechten betalen als de ongetwijnde en ongeverfde, welke dus een mindere bewerking ondergaan hebben~ zoo draagt men de volgende stellingen voor:
:

.':

.

1)

vgl.
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,
Inkom. Uitgaand.
Garen van katoen, ongeverfd en
ongetwijnd .. . . .. .. .. .. .. .. .. 3%
vrij
Dezelve getwijnd of geverfd, 'b.v.
breikatoen enz. .... .. .. .. .. .. 4%
vrij
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TranS.

i%

t%

41. TURKSCH GAREN OF KEMELSGAREN.

Dit artikel, oorspronkelijk uit Persi~n en Klein-Azi~, wordt
hoofdzalcelijk door den Levantischen handel aangebragt en kan
niet anders dan als ruwe stoffe voor onze fabrieken aailgemerkt
worden. De verwerijen van Turksch garen, welke nog tegenwOordig in de Nederlanden hestaan, ~ijn weleer helangrijker geweest;
er wordt echter nog altijd meer ongeverfd gaien ingevoerd dan
geverfd en bij den uitvc;>er is dit juist omgekeerd het geval. Het
Turksch garen dient tot onderscheidene stoffen en andere hewerkingen en gebruik. Hetzelve wordt vooral tot de keting der grein~n gebezigd, welke stoffen een voornaam handelsartikel naar
Oost-Indien en bijzonder naar China zijn. Terecht heeft men opde
lijst vail 1725 1) een onderscheid gemaakt tusschen geverfd en on..;
geverfd Turksch gaten.
De staat van dezen handelstak is gedurende de jaren 1802180S in de noordelijke provinci~ de navolgende geweest.
Turksch garen ' ongeverfd:
Dus jaarlijks
157.820 11
Geheele invoer ...•.......... c.a. 631.300 11
Daarvan kwam:
van de Middellandsche Zee ••
uit Duitschland langs den Rijn
of landwaards ............'
85.000 11
340.000 11
Geheele uitvoer ........... ..
20.740 11 '
82.960 11 ·
Daarvan naar ,Belgi~ •.....
59.000 11
14.750 11
Geverfd:
Geheele uitvoer .• '.' . . .• . . . .
1.139 11
285 11
Welke alleen uit Duitscbland langs den Rijn of landwaardi
gekomen zijn:
Geheele uitvoer ... ...••....
379.920 11
Daarvan naar Duitschland langs
81.600 11
den Rijn en landwaards ..

Belgim ............ • , . ..

e •••

NRD. ECON.·HIST , ARCHIEF. JAARBOEK I .

21.120 11 .

5.280 11

13
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Hieruit blijkt, dat in het gemelde tijdvak omtrent 169.560 '11 of
jaarlijks c.a. 42.390 11 Turksch garen binnen de noordeIijke provincien besteed zijn, terwijl ruim 80.000 11 of jaarlijks 20.000 11
naar Belgien uitgevoerd wordt. Men ziet dus, dat de Nederlanden
aanzienlijke quantiteiten van dit garen verwerken en verhande~
len, na hetzelve geverfd te hebben.
De verhouding derrechten is thans de navolgende:
In Holland per 100 11
Inkom. Uitgaand. Trans.
Turksch garen,ongeverfd .,...... I 1.f 2.f 1.~
1
.
~ 3.Turksch garen, geverfd .....•.. - 6.In Belgien is dit artikel niet genoemd en dus te rekenen .... . 3%
2%
1%
Te Hamburg zeewaards ....... . I!%
I!%
vrij
...... . i%
landwaards
!%
vrij
,
In Frankrijk de roo N ....... , .. 12.61het waaggeld
De Belgische rechten vereischen bij dit artikel een bepaalde
wijziging. De Hollandsche rechten zullen de ,concurrentie van 'andere handeldrijvende staten weI uithouden, hoezeer ook hooger
zijnde dan in Frankrijk, maar het belang der fabrieken, welke dit
garen bezigen, alsmede het belang der verwerijen vordert, dat de~
zelfde grondstellingen hier opgevolgd worden a1s bij het garen van
vIas, zooveel te meer, daar h~t kemelshaar (of teflik) en garen
geene producten der Nederlanden zijn. Men heeft derhalven ge-'
oordeeld, dat het belang der fabrieken - en tevens dat van den
handel - zullen begunstigd worden, wanneer
4. het ongeverfde garen vrijgesteld wordt van inkomende
rechten;
,
b. het geverfde daarentegen van uitgaande rechten;
c. het transito~recht voor beide soorten gelijk geregeld.
Men draagt derhaiven voor:
Turksch garen of kemelsgaren Inkom. Uitgaand. Trans.
f 2.- II.ro.de IOO 11, ongeverfd . . . . . . . . . . . vrij
geverId ............. 16.vrij
11.10.42. GAREN VAN WOL OF SAYET ENZ.

In vroegere jaren is de verzending van allerhande wone en ver~
dere garens vrij aanmerkelijk geweest, terwijl de invoer niet be-
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langrijk was. Maar dit is thans geheel veranderd, zooals men uit
de navolgende aanteekeningen kan opmaken.
Onder het ressort del' Admiraliteit te Amsterdam bedroeg gedurende 1789--1792:
Dus jaarlijks
de geheele invoer bijna ....... I 7.200.I 1.820.en de uitvoer ruim ........... - 263.680.- 65·900·In alle de noordelijke provincien
werd 1802-1805 ingevoerd voor
bijna .............' ......... 1 94·450.- 23. 610 . Daarvan uit Duitschland:
langs den Rijn en landwaards .. - 47.340.- II.830 . van de have.ns aId Noordzee .. - 20.570.-:5. 1 40 . Uit Belgien .................. - 26.390.6.590·Uitgevoerd ................... - 50.000.- 12.500.Daarvan nair Duitschland:
langs den Rijn en landwaards - 19. 200 . naar de havens aId Noordzee .. - 7. 100. 1.770 . Naar Belgien ................ - 3.300. 820.Naar het Noorden, de Oostzee en
Rusland ....... ; ....... ~ .... - 17.240.4.310.Gedurende het jaar 1814 bedroeg de invoer van wollen en sayetten garen 137.019.- en de uitvoer 136.930.-.
Men ziet dus dat de noordelijke provincil:!n meer garen van dezen aart ontvangen dan verzenden. Het zij geoorloofd om hierbij
eenige aanmerkingen te maken.
Ie. 'Deze garens zijn of ruW en ongeverfd, dienende om geverfd,
getwijnd of geweven te worden, en kunnen dus als materiaal beschouwd worden.
2e. Of deze1ve worden geverfd en getwijnd aangebragt, dienende althans om koussen, mutsen enz. te weven of te breien; in
dit geval ~unnen dezelve weliswaar niet als vol bereid aangemerkt
worden, maar men dient toch daarbij in aanmerking te nemen,
dat alle die bewerkingen, welke deze garens ondergaan hebben,
ook binnenslands geschieden kunnen, waardoor aan de ingezete-'
nen een meerder verdienst zou bezorgd worden. De sayette garens
zijn nog'altijd een voomaam artikel van inlandsche nijverheid en
teveD!~ van verzending.
3e. De rowe wolle garens om te weven zijn voor den handel
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niet van groot aanbelang, aangezien de fabrikeurs van wolle
stoffen de benodigde garens zelf doen spinnen. Dit geschied of
door machines of door werkvolk alleen. De tegenwoordige gesteldheid der wolspinnerij en weverij in de meeste landen, vooral
in Engeland, Frankrijk en Duitschland, schijnt te vereischen, dat
ook in de Nederlanden meer werk van de mechanische spinnerij
gemaakt worde en het ware te wenschen, dat het voorbeeld van ·
Engeland werd opgevolgd door bijzondere spinmolens, door water
gedreven, aan te leggen, alwaar de fabrikeurs of weyers van wolle
stoffenzich van garen zouden kunnen voorzien 1), zoodat de kleine
fabrikeurs gelijke voordeelen genieten wuden als de groote, terwijl er geen nadeel aan de spinners zou worden toegebracht, doordien de meerdere uitbreiding der fabrieken hun ander werk aan de
hand zou geven. Op deze wijze zou dit garen, evenals de garens
van katoen of vIas en hennip, een artikel van handel, tenminste
van binnenlandschen handel worden, waardoor nieuwe voordeelen zouden geboren worden.
Deze aanmerkingen doen zien, dat het bij dezen handelstak
minder aankomt op de belangen van den koophandel dan weI
voomamelijk op die van het inlandsche fabriekwezen. De concurrentie van andere handeldrijvend~ oorden komt dus ook hier minder in aanmerking.
Ziehier de verhouding der tegenwoordige rechten:
In Holland:
Inkom. Uitgaand. Trans.
Garen 'van wol en sayet, ruw en
ongeverfd ................. .. 1%
1%
t%
Geverfd . ..................... . 3%
1%
It%
In Belgi~n:
Ongeverfd ................... . 3%
10%
1%
Geverfd ..................... . 4%
1%
3%
Te Hamburg:
Zeewaards. ................... . It%
vrij
It%
I.andwaards .. '................ . t%
vrij
t%
,-In Frankrijk:
(ca., II.I6.- .
zonder onderscheid verboden
per 100 (1)
, Naar aanleiding der hierboven gemelde bedenkingen beeft men
, 1) Bedoeld zijn loonspinueri,jen.

NEDERLANDSCHE TEXTIELINDUSTRIE.

197

,

geoordeeld, . dat het belang der inlandsche fabrieken vordert:
4. · dat ·deze garens anders verdeeld worden en weI in getwijnde,
hetzij geverfd of ongeverfd, en in ongetwijnde, dewelke weder in
twee soorten gesplitst worden, in ongeverfde en geverfde;
b. dat de invoer van .ongeverfd en ongetwijnd wolle of sayette
garen inkomende niet hoger belast worde dan thans in Holland
plaats vindt en weI zoolang als de inlandsche machinale spinnerijen niet meer uitgebreid zijn, kunnende daarna het inkomend
recht verhoogd worden;
c. dat de uitvoor van het even gemelde garen niet veel hoger
belast worde dan thans in Holland plaats vindt, want het belang
der spinnerijen moot niet onderworpen worden aan dat der weverijen. Men kan daarbij nog voogen, dat het inlandsch gesponnen
garen niet anders kan uitgevoord worden, als wanneer de vreemdeling daarvoor meer betaald dan de inlandsche wever of
fabrikeur, en dit geval zou juist bewijzen, dat er meer garen
binnenslands voorhanden zoude zijn als de fabrikeurs noodig
hebben;
d. het geverfde, maar ongetwijnde garen van wol of sayet dient
inkomend iets hoger en uitgaand iets minder dan het ongeverfde
belast te worden ten voordeele der verwerijen; ,
e. het getwijnde garen, hetzij geverfd of ongeverfd, dient op dezelfde rechten gehouden te worden als thans in Holland voor het
geverfde garen van wol enz. betaald wordt. Een hooger inkomend
recht zoude welligt aan de fabrikeurs van wolle koussen, mutsen
enz. nadeelig zijn, zonder de inlandsche spinnerijen eenig voordeel toe te brengen, terwijl een hoger uitgaand recht den belangrijken handel in sayette garens en mitsdien ook de inlandsche
spinnerijen zeer drukken zoude.
De Belgische transito-rechten kunnen niet weI verhoogd worden.
Ingevolge van deze stellingen draagt men voor:
Inkom. Uitgaand. Trans.
Garen van wolle of sayet, ongetwijnd en ongeverfd ......... 1%
1%
3%
Hetzelve geverfd .............. 2%
1%
2%
Hetzelve getwijnd, hetzij geverfd
of ongeverfd ................. 3%
1%
1%

/
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43.

ALLE ANDERE SOORTEN VAN GAREN.

Daar nu en dan nog onderscheidene andere soorten van garen

in den handel voorkomen, b.v. gesponnen konijnhaar, hondehaar,
koeihaar, bokkehaar enz., welke ieder op zich zelve geen artikelen
van aanbelang zijn, echter .in de fabrieken van onderscheidene
stoffen mede gebezigd worden, zoo heeft men geoordeeld dezelve
niet te moeten brengen onder de algemeene bepalingen voor de
niet genoemde goederen. Het belang der fabrieken vordert immers, dat de invoer van materialen zooveel mogelijk gefaciliteerd
worde, terwijl het belang van den handel en van die personen.
welke zich met de voorloopige bereiding dier materialen bezighouden, voorschrijft. dat de uitvoer niet bezwaard worde.
Deze bedenkingen in aanmerking nemende. heeft men ge, meend. dat deze posten van garen gevoeglijk zouden kunnen onderworpen worden aan de rechten. bij de lijst van 1725 1) voorgeschreven aan ruwe gar-ens van wolle enz., mits het transito·recht,
thans op de helft verminderd, op het geheel worde teruggebragt,
waardoor aan den koophandel geen nadeel zal toegebracht en
de evenredigheid met andere garens behouden worden. Men proponeert dus:
Inkom. Uitgaand. Trans.
Garen van alIe andere soorten. niet
genoemd zijnde .............• I~o

,

1) Zie de noot op bl. i93.

VI.
GEGEVENS OVER DE HANDELSRELATIES VAN NEDERLAND
MET DE VEREENIGDE STATEN VAN NOORD-AMERIKA
IN DE EERSTE JAREN NA HET HERSTEL.
Het is nog te weinig bekend op welke wijze Nederland er na: 1813 in
geslaagd is zijn commercieele relaties met het buitenland te herstellen en
uit te breiden. Toch scbijnt het mij belangrijk dien wederopbouw van de
buitenlandsche handelspolitiek na te gaan, ten einde niet aIleen de plaats
van Nederland in het internationale verkeer, maar ook de waarde, waarop
het door de andere mcgendheden in economisch opzicht werd geSchat,
scherper in het licht te kunnen stellen. Hoe men bij het opnieuw aanknoopen van de handelsrelaties groote moeilijkheden heeft ondervonden en
slechts stap voor stap voort heeft kunnen gun, daarvan mogen de bieronder volgende
stukken eenigszins een indruk geven.
,
Het handelsverdrag, dat in 1782 tusschen de Republiek en de Vereenigde Staten van Noord-Amerika tot stand kwam 1) en waarin het beginsel
der meest begunstigde natie werd gehuldigd, heeft voor onzen handel niet
de beteekenis gehad, die ervan werd verwacht, daar de jaren van onrust,
die volgden, een algemeene depressie en malaise te voorscbijn riepen, waardoor de uitbreiding onzer handelsrelaties in hooge mate werd belemmerd.
Formeel pield het verdrag op van kracht te zijn na onze inlijving bij Frankrijk. Aan den nieuwen staat der Vereenigde Nederlanden was dus bier, zooals trouwens over de geheele linie der buitenlandsche handelspolitiek, de
taak·nieuwe banden aan te knoopen. Dat het oude tractaat bij de onderhandelingen in den eersten tijd zoowe1 van onze als van Amerika.ansche
zijde als basis voor de nieuwe relaties werd voorgeslagen, is Diet meer dan
natuurlijk. Nochtans is de eindelijk tot stand gekomen regeling er gehee1
van afgeweken;
Het is de verdienste van den gewezen consul-generaaJ der Veieeiligde
1) De Martens, Reeeuil, II. bl. 242. Verder o. a. gedrukt in l'Espin_LeIong, De
koophandel van Amsterdam to, IV, bI. 203 v.v. - Zie over het verdrag van 1782 Kiehl.
Ons verdrag met Amerika.
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Staten te Amsterdam, Bourne, geweest, dat hij het eerst na onze vrijwording heeft ingezien, welk belang er voor beide staten in gelegen was een
vasten grondslag voor het handelsverkeer te scheppen door het sluiten van
een commercieel tractaat. Al zag Bourne krachtens zijn vroeger ambt meer
het voordeel hiervan voor de Amerikaansche handelaren, ook onzerzijds
werd de beteekenis ingezien van een toenadering met het opkomende rijk
oyer den oceaan~ waatvan de gedurende de Napoleontische oorlogen gehandhaafde neutraliteit - slechts de laatste jaren maalcten hierop een uitzondering -aan zijn ~ndelsvloot en zijn hande~Iaties zoozeer ten goede
was gekomen. Het aandeel, dat de buitenlandsche vIag in de scheepvaart
.oP. de Noord-Amerikaansche havens in de jaren 1789 en 1812 ha,d, was
van ruim IIO.ooo ton tot ruim 47.000 ton, of van 47 tot 7 % gedaaJd 1).
Reeds den Sen December 1813 I) zond Bourne aan Gijsbert Karel van
lJogendorp een schrijven, waarin hij, zooals uit diens antwoord van den
26en van 4ezelfde ~aand kan worden opgemaakt, het sluiten van een
handelsverdrag heeft voorgest~ld. "Je suis ..•. tr~ heureux", schrijft
Bourne 16 December aan Van der Duyn, die van Hogendorp tijdens diens
ongesteldheid bij Buitenlandsche taken verving, "dans Ia perspective
que votre lettre I) . m'offre touchant les relations commerciales de ~os
pais a. Ia v~tre, dont je desire ardemment d'6tI:e assure par une reponse
officielle aux deux questions contenus dans Ia mienne du 8 courant".
Een antwoord k;reeg bij echter niet, althans niet in den door hem verwachten geest. Er moest door . h~t nieuwe bestuur nog heel wat ander
werk, dat dringender was, worden verricht, v66r ernstig kon worden
gedacht aan de door Bourne gedane voorstellen, die boven~en niet
afkomstig waren van een daartoe gemachtigd persoon. Yoordat hierop
kon worden ingegaan, moesten verschillende formaliteiten worden vervuld, die tijd zouden kosten. De meest voor de hand liggende, de mededeeling van de troonsbestijging van den Souvereinen. Vorst en de erkenning
.van Bourne als consul-generaal c) waren spoedig verricht. In den brief,
_ waarin Van H;ogendorp diens erkenning aan ~urne m~edeelt, g~ bij
het gevraagde a~twoord, ...,.... in ontwijkenden. zin.
Vous voyez aussi, monsieur, qu'it ne pent pas
1) Keller, ~rican shipping, bl. 36•

~tre

question encore d'un

., met ·meer Unwezig. Van dezen brief wordt melding gemaakt in een sehrljven van
Bourne un van der Duyn van Maasdam van 16 Dec. 1813, R. A., Buiteillandsehe
Zaken, I 5 37.
I) Van den gen, antwoord op Bourne's brief van den 8en. Beide brieven 6ntbreken.
') R. A., Buitenlandsche Zaken, US 33. Brief van ~(j Dec. t813.

T
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traiM. dont vous me parlez et dont n~oins je VOU! prie de me .faire
passer une eopie autentique1 ). afin d'examinet siSOilcontenupourraitfaire
la mati~re de nouveaux traites.
.
.
Hieruit blijkt. dat Bourne in zijn reeds genoemden brief van 8 December
niet aIleen over het slui'ten van een handelsverdrag had gesproken. mw
ook op het 'verdrag van 1782 als eventueelen grondslag daarvan ' had
gewezen.
Na het weinig tegemoetkomende 'antwoord van Van Hogendorp is het
Bourne duidelijk. dat hij zich de totstandkoming te gemakkelijk heeft
voorgesteld I). Hij had gehoopt. dat de nieuwe regeering alles, wat sedert
18 Januari 1795 was geschied. als een interregnum zou hebben beschouwd
en dat dus het oude tractaat zonder veel formaliteiten opnieuw in werking
zou hebben kunnen treden. Het verzoek van Van Hogendorp hem hiervan
cen copie toe 't e zenden. had geen andere beteekenis dan dat deze zich over
de vroegere relaties wilde orienteeren.
Na het regelen van onze vertegenwoordiging bij de regeering der Vereenigde Staten door de benoeming van F. D. Changuion tot envoye extraordinaire et ministre p16nipotentaire 8) en de aanstelling eenige maanden later
van een secretaris van legatie in den persoon van J. W. ten Cate. worden de
cerste officieele besprekingen en onderhandelingen door Changuion geopend. Het bleek. dat vooral van de zijde der Amsterdamsche en Rotterdamsche kooplieden waarde werd gehecht aan het sluiten van een verdrag.
daar hiermee voor deze zoowel door hun omvangrijke landspecula.ti~n in de
Vereenigde Staten. als door hun handel en scheepvaart een grootbelang
was gemoeid. Behalve behartiging dezer onderwerpen geeft Falck
den wensch te kennen in de instructie voor Changuion dezen op te dragen
te streven
..naar eene admissie onzer voortbrengselen in de Vereenigde Staten op
den voet der meest begunstigde natie" C).
Van onze zijde zouden naar zijne meening de op deze wijze verkregen
voordeelen voor handel en nijverheid niet te duur zijn gekocht met een
dienovereenkomstige behandeling der Amerikanen in onze havens en de

1) Bedoeld is het tractaat van 8 Oct. 1782.
.
I) 28 Dec. 1813. - R. A.• Buitenlandsc.he Zaken, IS 71 A: .. II peut ~tre que je me

suis trompe dan!; mes conceptions sur ce point".
I) Bij Souv. Bes!. van 18/28 Juli 1814. - Changuion heeft in de eers~ ~en .van
• opstand ~n rol gespeeld.
') Rescriptie van den Aigemeenen Secretaris van Staat. 17 Mei 1814. - . R. A.... Buitenlandsche Zaken, 1S 5~O.
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onthefting bunner ladingen van de recognitie, die door de Adtninistratie
der West-Indiacbe koloDien werd gebeven.
Niettegenstaande deze voorbereiding duurt bet tot bet jaar I8IS,
voor vall onze zijde met de onderhandelingen een begin wordt gemaakt.
In boeverre de Nederiandscbe regeering door haar vertegenwoordiger is
gekend in de voorstellen, die hij deed, is Diet duidelijk. Men krijgt den
indruk, dat Changuion na tot bet openen der onderhandelingen te
\
zijn gemachtigd en zijn instructie te hebben ontvangen, zijn voorstellen
zonder nader contact met zijn gouvernement heeft ontworpen en
bij de Amerikaansche regeering ingediend. De inhoud van zijn "Stipulations proposees" 1) versterkt dezen indruk, daar o.a. artikel 1 een beperkende bepaling bevat omtrent de'herkomst van goederen, die op Nederlandsche schepen worden aangevoerd, welke bepaling later van Nederlandscbe zijde onaannemelijk is verklaard 2). Ook de voorstelling, die de secretaris van legatie ten Cate in zijn rapport I) van den gang van zaken geeft,
maakt dit zeer waarschijnlijk. Zoolang de oorlog tusschen Engeland en de
Vereenigde 'Staten duurde, achtte Changuion het ongewenscht met de
onderhandelingen te beginnen en zal zich dus van nadere correspondentie
hiero~er met zijn regeering hebberi onthouden; zoodra evenwel de vrede
van Gent Was gesloten, wat Diet voor bet begin van 1815 in Amerika bekend was, beeft hij zicb gehaast de andere staten voor te zijn om van de
situatie profijt te trekken en reeds in Februari 1815 zijn voorstellen ingediend; tijd om zijn lastgevers te raadplegen had hem dus ontbroken.
Hoe het zij, Changuion bewoog zich met zijn propositie in de lijn, door
Bourne reeds in 1813 aangegeven. Hij wilde het tractaat van 1782 doen
herleven en daarin slechts enkele wijzigingen of toevoegingen aanbrengen.
Ter voorlicbting bij het voeren der onderhandelingen bebben bet Nederlandsche gouvemement verschillende memories gediend, die een overzicht van onze handelsrelaties met de Vereenigde Staten gaven. Twee
hiervan zijn hierachter afgedrukt (nos. II en III), de eerste van de hand
van J. W. ten Cate, den legatiesecretaris, van 12 Augustus 1815, de andere
van Scbas, lid van den Raad van Koophandel en KoloDien, van omstreeks 26 Mei 1816 ').
1) Vgl. hierach ter no. I.

') Vgl. hierachter no. V § 13.
') Ais no. II hierachter afgedrukt; vgl. § ,.
') Ret laatste stuk is ongedat~rd. IIi. een inventaris van bescheiden betreffende due
onderhandefuigen wordt een missive van 26 Mei 1816 vermeld van den heer Schas, ge·
richt aan den Directeur-Generaal van Koophandel en Koloni~, "ten geleide van een
"Beschouwing nopens den staat des handels tusschen de Vereenigde Staten en de Nederlanden" ". - R. A., Coli. Goldberg, port. 209.
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De door Changuion ontworpen punten Zijn bij -de regeering der Ver·eenigde Staten met zeer geringe instemniing ontvangen. Haar bandelspolitische plannen, die onder den invloed van James Monroe stonden,
reikten verder dan het sluiten van een verdrag met den nieuwen staat, dat
blijkens de nota-Changuion weiDig meer zou inhouden dan een bestendiging van den in 1782 bestaanden toestand. Het Amerikaansche gouvernement wenschte door zijn nieuwe handelspolitiek, die het reciprociteitsbeginsel tot grondslag had ~ngenomen, een verbeterde positie van
haar handel en scheepvaart in het buitenland te verkrijgen · en stelde de
..
geheele vrijlating van den handelsverkeer als eerste voorwaarde yoor elk
door haar te sluiten verdrag. De Amerikaansche Staatssecretaris van Buitenlandsche Zaken doet dit standpunt ·reeds dadelijk in zijn antwoord
op de Nederlandsche nota uitkomen: de Act of Congress van 3 Maart
1815 - de z.g. Reciprocity-Act - maakt het voor de regeering mogelijk de differentieele rechten op te heffen, die tot dien tijd van het handelsverkeer tusschen de VereeDigde Staten en andere mogendheden
werden geheven, onder voorwaarde dat deze een dergelijke regeling aannemen. Maar de Amerikaansche regeering heeft v~rder .reikende plannen:
Hit is desired that this regulation should be general" 1), een serie van
bandelsverdragen met andere naties was haar doel l ).
Uit de correspondentie, tusschen beide partijen gevoerd, bliJkt weI duidelijk, dat de Amerikaansche regeering de totstandkoIning van een tractaat met Nederland Diet van groot belang achtte; men krijgt den indruk,
dat zij de kwestie op de lange baan wi! de schuiven. Ook ten Cate heeft
blijkens zijn latere uitingen dezen indruk ontvangen.
Van een bereidverklaring tot onderhandeling over bepaalde punten
wordt verder niets vemomen. Als Changuion zekere voorstellen heeft
gedaan, komt hierop tot zijn groote teleurstelling geen tegenvoorstel in.
Zijn tegenpartij wijst er slechts op, dat uit de nu ingezonden voorstellen
blijkt, dat hij het oude tractaat van 1782 niet wenscht te handhaven.
De pogingen van Lechleitner, de Nederlandsche consul-generaal in
de' Vereenigde Staten, die na het vertrek van Cbanguion ad interim optreedt, hebben de onderhandelingen niet verder kunnen brengen. Van
de zijde der Nederlandsche regeering wordt in dezen tijd de wet van 27
Mei 1815 uitgevaardigd, "houdende bepalingen tot bevordering van den
handel met de eilanden en het vaste land van Noord- en Zuid-Aroerika
1) Monroe am Changuion. - R. A., eoll. Goldberg, port. 205 •
•) Tot het begin van het jaar 1817 waren dergelijke verdragen s1eehts met GrootBrittanie, Algiers, Zweden en Noorwegen gesloten.

(
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en de kust van Guinea" 1). om de laatste bezwaren van Amerikaanscbe ~jde , uit d~n weg te ruimen en de te verwachten bespreki,ngen
in gunstigen m te beinvloeden, daar door deze wet gelijke behandeling
van Amerikaansche schepen in de Nederlandscbe havens a1s aan bodems
van Europeesche staten ten deel viel, werd gewaarborgd. Nocbtans
werd dit van Amerikaansche ~jde niet voldoende gevonden. Men wenschte
daar niet gelijkstelling met de Europeesche. maar met de NedMlandscM
bodems t); vandaar dat in de bestaande differentieele heffing van tonnengeld en inko,nende recbten van de N ederlandsche scbepen en goederen
geen verlicbting werd aangebracht. Een poging tot weerlegging van
bet bij de Amerikanen bestaande bezwaar door de Nederlandsche
Iegatie, daartoe door poldberg in staat gesteld, mocht niet baten I) •.
De nieuwe gezant ten Cate ziet dan ook de onwaarschijnlijkheid in, een
tegemoetkoming op het gebied der differentieele heffingen te verkrijgen.
Waarom, meent hij, zou de regeering der Vereenigde Staten zich haasten,
daar de Amerikaanscbe schepen in de Nederlandsche havens onder gelijk
recht a1s de Qverige stonden, zij daarentegen door deze heffingen den
Nederlandscben handel op de Vereenigde Staten kon beperken. In zijn
scbrijven van 8 April 1816 aan Van Nagell, den Staatssecretaris voor
Buitenlandsche Zaken, schrijft ten Cate het beter te oordeelen de kwestie
der scheepvaartrecbten te laten rusten. De nota's van den Neder~ndschen
plenipotentiaris zijn tbans meer dan ooit gericht op bet sluiten van een
tractaat en weI, in afwijking van de laatste stappen door zijn ambtsvoorganger gedaan, schuift hij daarin weer het tractaat van 1782 naar voren.
De koning is, zoo verzekert hij Monroe, bereid dit verdrag te laten gelden.
Les stipulations du trait6 de 1782 paraissant a S. M. tres propre 'a assurer
les int6rets du cominerce et de la navigation des sujets reciproques; puisqu'elles etablissent de part et d'autre pour Ie present et pour l'avenir Ie
traitement de la nation la plus fa,vorisee et que Ie dit trait6 n'etant point
un~ simple convention temporaire, mais ala lettre un traite, destine a r~ter
fixe et stable, l'intention de S. M. est de continuer a adh6rer au dit traite
Pour autant que les differences de tems et de systeme politique ne s'opposeront pas d'icelles memes 'a son application ').

Maar

at kon het Amerikaansche gouvernement zich met dit nieuwe

1) Stsb!. no: ,37..
,.'
"
,
.) Monroe Un Lechleitner, 17 Januari 1816. - R. A., Buitenlandsche Zaken, IS 974.
I) Consideratim van Goldberg van 20 Juli 1816. R. A., Buitenlandsche Zaken,
dossier B no. 26.
') Ten Cate aan Monroe, 4 April 1816. - R. A., Buitenlandsche Zaken, bijlage bij IS
2 68 7.
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voorstel ruet vereenigen, daar Chariguion haar indertijd reeds had meegedeeld op last zijner regeering te moeten verkla:ren, dat deze het oude
tractaat beschouwde ..as no longer in force", toch werd van haar zijde
ditmaal wat meer tegemoetkoming getoond ten opziehte van de Nederlandsche verlangens, en gaf zij een verklaring af bereid te zijn tot onderhandelen ... I have to assure you" schrijft Monroe aan ten Cate medio
1816 I), .. that this government is sincerely dispoSed to open a n~gocia
tion for the regulation of the commerce of the two nations on principles
of a fair reciprocity and to take in concert with your government such
measures as may be best adapted to the end".
Ttots deze verklaring volhardde ten Cate in zijn vrees, dat de Amerikaansehe regeering de onderhandelingen slepende zal houden, v09ral, meende hij, indien haar gezant in den Haag, Mr. Eustis, de besprekingen zou leiden. Daarom verzocht hij hem met het voeren der negotiaties te belasten,
daar het wenschelijk was zoo spoedig mogelijk voortgang te,maken, zoolang
Madison nag president was. Diens vermoedelijke opvolger Monroe zou, naar
uit de voorgegane besprekingen mag worden geconcludeerd, de zaak zeker
met bespoedigen.
Aan beide zijden was dus de wil om te onderhandelen aanwezig en op
voorstel der Nederlandsche regeering zou de conferentie in den Haag,
plaats vinden.
, De vraag kan worden gesteld, hoe deze vrij onverwachte bereidwilligheid aan Amerikaansche zijde is te verklaren. Waarscbijnlijk is bier
dezelfde factor in het spel, die het gouvemement in dezen tijd tot eeIi
verlaging der tonnegeldeIi voor vreemde schepen deed overgaan. Dit
laatste sehrijft ten Cate, m. i. ruet ten onrechte, toe aan motieven, ..que"
je ne ' puis qu'attribuer a. la jalousie, excitee par Ia preponderance du
commerce et de la navigation de l'Angleterre"').
Daar het nu waarscbijnlijk werd, dat het verlangde handelstractaat
tqt stand zou komen en men moeilijkheden wilde vermijden, heeft de Nederlandsche regeering besloten' dOor de novelle van 10 April 1817 de bestaande tariefwet I) in dezen zin te wijzigen, dilt het verschil in hefting
van het tonnegeld tusschen nationale schepen en die van vreemde na,tiona!iteit, voor zoover deze het reciprociteitsbeginsel niet toepasten. thans ten

1) Monroe aan ten Cate, 16 Augustus 1816. - R. A., Buitenlandsc:he Zaken, bijlage
bij IS 3087.
'
I) Ten, Cate aan van: Nagell. ' 25 ]anuari I8r7. ·....;. R,' A., BuitenlaDdsche ' Z~en,
ffi~

8) Van 3 October 1816.

.
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voordeele van de Amerikaansche scheepvaart werd opgeheven, hoewel
de wederkeerigheid niet aanwezig was.
Bij besluit van 16 Juli 1817 werden aan Nederlandsche zijde tot onderhandelaars benoemd Goldberg en Van der Kemp, aan Amerikaansche zijde
Eustis en Gallatin, onderscheidenlijk gezanten der Noord-Amerikaansche
Republiek te 's-Gravenhage en Parijs.
De keus der Nederlandsche gevolmachtigden was gelukkig; beide
mannen konden op de hoogte van hun taak worden geacht. Goldberg,
die als Directeur-Generaal van het Departement van Koophandel en
Kolonien in de gelegenheid was geweest een overzicht van de behoeften
van den handel te verkrijgen, was bovendien sinds zijn optreden 1) in deze
funetie geregeld op de hoogte gehouden van den loop der besprekingen. '
Van zijn hand is ook het hierachter afgedrukte ontwerp van een handelstractaat ~et de Vereenigde Staten I) (no. IV), dat uit de laatste helft van
1815 dateert. Zijn collega J. C. van der Kemp kon als oud-secretaris van
den Raad der Amerikaansche Kolonien geacht worden in het bijzonder de
belangen van den Amerikaanschen handel te kunnen beoordeelen.
De onderhandelingen zijn den 28en Augustus begonnen, maar vooraf
was reeds aan van Nagell gebleken, dat den Amerikaanschen plenipotentiarissen instructien van geheel andere en ook verdere strekking waren gegeven dan met de plannen der Nederlandsche regeering strookten.
N og in het begin van Augustus was het de meening van Buitenlandsche
Zaken, dat een nieuw verdra~ moest worden gesloten; in hoofdzaak overeenkomende met het oude, echter met supprimeering van eenige artikelen,
die door de veranderde omstandigheden overbodig waren geworden I). Een
gesprek met de Amerikaansche gevolmachtigden had Van N agell echter
tot de overtuiging gebracht, dat hunnetzijds op een regeling van de volgende punten zou worden aangedrongen:
Ie de toepassing van de bepalingen van het tractaat van 1782 ook op
de zuidelijke deelen van het rijk;
2e een volkomen wederkeerigheid op het punt der scheepvaartrechten;
3e de vrije handel op de N ederlandsche kolonien.
Bezwaren tegen machtiging van de, Nederlandsche plenipotentiarissen
tot aanneming van het eerste punt bestonden niet. Anders echter was bet
gesteld met de twee overige. Hierover luidde de instructie ') dat, mocbten
1) Bij K. B. van 16 September 181S no. 61.
I) Vel. bl. 220 noot 3.
, I) Van Nage11 un Goldberg, 6 Augustus 1817. B no. 26.
') B. K. van 18 Augustus 1817.

R. A" BuiteDlandscbe ZakeD, dossier
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de Vereenigde Staten meer voorrechten wenschen te verkrijgen dan zij volgens het tractaat van 1782 als meest bevoorrechte n~tie zouden genieten. dit
alleen dan zou kunnen worden toegestaan. indienditdenhandel vanNederland niet zou benadeelen en dit land bij wijze van compensatie voor zijn
scheepvaart op de havens der Vereenigde Staten zoodanige voorrechten
zou kunnen bedingen. als het meest met zijn belang zou over~nkomen.
Wat onder dit laatste was te verstaan. werd overigens niet geprc;ciseerd en
de formuleering hiervan aan de gevolmachtigden overgelaten.
Met het vraagstuk der wederkeerigheid stond ook de wensch der Amerikanen tot het verkrijgen van een gelijke behandeling in de koloni~n als de
Nederlandsche onderdanen in verband 1). Tot nu toe stonden zij in de v~
op de Oost-Indische bezittingen en op die ter kust van 'Guinea met alle andere nati~n gelijk. genoten daarentegen voorrechten boveI! andere mogendheden in den handel op Suriname en de eilanden Cura~ao. St. Eustatius.
St. Martin en Saba. Naar het oordeel der gevolmachtigden stond aan de
bevrediging van dezen wensch het feit in den,weg. dat de Amerikanen wegens het geInis van kolonien in dit opzicht geen reciprociteit konden aanbieden. zoodat dit punt geen onderwerp van negotiatie kon uitmaken.
De loop der onderhandelingen in den Haag is in het hierachter afgedrukte rapport der plenipotentiarissen (no. V) te vinden. De conferentie
eindigde na de zevende zitting. op 20 September. zonder tastbaar resultaat. Zooals van Nagelllater den Koning verkIaarde I). was de reden biervan dat de tegenpartij te ver gaande vorderingen had gesteld.
De onderhandelingen waren niet voor goed afgebroken. slechts geschorst. ten einde het verslag biervan aan de beiderzijdsche regeeringen ter
kennis te brengen. Volgens de meening der Amerikaansche heeren was dit.
gehoord de diepgaande meeningsve~billen. die zich op de bijeenkomsten
hadden voorgedaan. het eenige middel geheele mislukki~g der conferentie
te voorkomen. Werden dus de ~prekingen officieel niet afgebroken. inderdaad zijn zij niet meer hervat.
Het rapport der Nederlandsche gevolmachtigden bevat aan het slot het
voorstel om bij dezen stand van zaken de gunstige behandeling. die de
Amerikaansche schepen tot dien tijd in onze havens hadden genoten. te
doen ophouden en van deze het verhoogde last- en havengeld te heHen.
Aldus zou ook een reciprociteit. hoewel een andere dan de door de Amerikanen verlangde, tot stand zijn gebracht.
1) Van Nagell aan den Koning, IS AUJUStus 1817. - R. A., Buitenlandsche ZakeD,
dossier B
26.
• ) 14 November 1817. - R. A., Buitenlandsche Zaken, IS 3557.
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Daartoe is het echter Diet dadelijk gekomen. De houding van Eustis
deed bij van NageU bet vermoeden ontstaan, dat bet Amerikaansche gouveniement bereid zou zijn van de faculteit, die de congresacte van 3 Maart
1815 bet hadtoegekend, tot intrekking van de verboogde recbten ten opzichte van die namn, die de Amerikaanscbe scbeepvaart Il\et de nationale
ge1ijkstelden, gebruik ttl xnaken ten aanzien van de Nederlandscbe schepen. Vandaar dat door den Koning den 24en November werd besloten de
Amerikaansche bodems, wat betreft de last- en bavengelden, tot 28 Februari d. a. v. in bet genot bunner gelijkstelling met de Nederlandscbe te
taten 1).,
Het schijnt, dat de Amerikaanscbe regeering den negatieven uitslag der
onderhandelingen Diet bad verwacbt. "Toutes ces circonstances" schrijft
ten Cate uit Washington aan van NageUI), "toutes ces circonstances me
paraissent autant d'indices que cette n6gociation a pris un tour qui ne'
plaisait point ici et qu' on d6sirerait cbanger, s'il est possible, la face des
affaires" .
Inderda9.d' zocbt de regeering der VereeDigde Staten naar een middel om
de kwestie tot wederzijdsch genoegen te regelen, nu niet meer langs den
weg van een tractaat, maar door een eenzijdige verandering van de nationale wetgeving. Een bill van bet jaar 1818 scbafte zoowel de verboogde
tonnegelden a15 invoerrecbten ten behoeve van de N ederlandsche scbeepvaart af. Onzerzijds werd daarop den I98n Juni 1818 bet besluit van den
24en November, dat van 28 Februari 1818 af in werking was getreden,
weer ingetrokken.
N. W. P.

1.
ARTI~ELEN,

DOOR CHANGUION VooRGESTELD OM AAN RET

HANDELSVERDRAG VAN,

1782

TE WORDEN TOEGEVOEGD.

S~ipulations,

proposees comme articles additionnels du traite de commerce et d'amitie, conc1u en 1782, par Ie soussigne
Ministre PIenipotentialre de S. A. R., Ie Prince Souverain
des Provinces Unies, aupres des Etats-Unis de l'Amerique').
I.

Les vaisseaux, appartenans aux sujets de S. A. R., 1e Prince
" ) 'AJdaar IS 5OS4.) 3 Januari 1818. - R. A., Buiten1andsche Zaken. IS 541, dossier B no. 26.
I) GelegaUseerde copie. - ColI. Goldberg, port. 205, Algemeen Rijksarchief.
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Souverain des Provinces Unies, seront a l'avenir exempts de payer
tous droits additionnels de 10 % et autres droits presents ou
futures, preleves sur les marchandises, qu'ils importeront dans
les Etats-Unis; bien entendu neanmoins que cette exemption ne
portera que sur les marchandises issues des fabriques ou du sol
des Provinces Unies ou·de leurs colonies, lesquelles marchandlses
seules etant importees par des vaisseaux hollandais, ne payeront
points de droits d'entree plus eleves qu'elles n'acquitteraient a
bord des navires des Etats-Unis.
2.

Les .vaiSseaux, appartenans aux sujets des Etats-Unis, seront
exempts a l'avenir de payer a leur entree dans les ports des Provinces Unies Ie droit de recognition de 3 a 4 % sur la valeur des
marchandises importees a leur bord, pour autant que les marchandises seront reconnues provenir du sol ou des fabriques des
Etats-Unis, au quel cas elles n'acquitteront pas de droits d'entree
plus eleves qu'etant emportees a bord des batimens, apPartenans
aux habitans des Provinces Unies.

3·
En cas de differents de toute natUre survenus pour matiere
civile entre les sujets de S. A. R., Ie Prince Souverain des Provinces Unies, et les sujets des Etats-Unis, il est convenu que ces
differents seront juges par les tribunaux du pays, OU la transaction, donnant lieu au proces, aura ete conclue, de maniere que
tous proces, nes d'une operation ou transaction conclue dans les
limites des Provinces Unies, seront ete definitivement juges par
les tribunaux de ce dernier pays, et par contre tous proces, nes
d'une operation ou transaction passee dans les limites des EtatsUnis, seront remis a la decision finale des tribunaux de ces etats.
Et les jugemens definitifs, rendus de cette maniere, auront
force executive dans les etats respectifs, sans plus ample procedures.
I

4·
Les deux parties contract antes s'obligent en cas de guerre avec
une puissance tierce a ne point detenir en prison ni considerer
comme prisonnier de guerre tous les marins leurs sujets respectifs, pris a bord desbatimens marchands et non armes de l'ennemi
NED. ECON.-HIST. ARCHIEF. JAARBOEK I.
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de l'une ou l'autre puissance contractante, mais au contraire

a remettre de part et d'autre en liberte les dits marins aussitot
leur nationalite reconnl,le.
(signe) F.
WASHINGTON,

Ie

24

fevrier

D. CHANGUJON.

1815.

II.
RAPPORT

VA~

TEN CATE OVER DE HANDELSBETREKKINGEN

MET DE VEREENIGDE STATEN VAN NOORD-A)(ERIKA EN OVER
DE VERNIEUWING VAN HET HANDELSVERDRAG VAN 1782.
12 AUG. 1815.

Rapport, fait a Son Excellence, Ie Secretaire d'Etat pour
les Affaires Etrang~res 1) sur les relations commerciales
des Etats-Unis de l'Amerique avec les Provinces Unies et
sur Ie renouvellement et les modifications a faire du traite
de commerce de 1782 I).
Ie Partie.
1,

Le commerce des Provinces Unies avec les Etats-Unis de

l'Amerique a souffert un changement total pendant la longue

epoque de guerre, qui vient de s'ecouler.
Autrefois en possession pr~qu'egale avec l'Angleterre du
commerce de la Chine, des Indes Orientales, de la Baltique, d'une
grande partie de celui du Levant et de la Mediterranee, la HoIlande, a I'issue de la longue guerre maritime, influencee par la
France, a vu non seulement se perdre tous les branches de son
industrie commerciale en mains des Americams, mais elle a meme
ete forcee pour les objets de sa comsommation journaliere d'avoprecours a l'entremise de cette nation.
C'est avec une extr~e habilete que les negociants americains
ont su profiter de leur neutralite, leur prodigieuse activite, la
1) Van Nagel1 tot Ampsen .

•) Algemeen Rijksarchief, Buitenlandsche Zaken, dossier B no. 26.
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hardiesse de leurs navigateurs, la perfection de leurs batiments
fins voiliers, la necessite 0\1 s'est trouvee I'Angleterre de les admettre a partager Ie commerce des deux Indes, tout a concouru
ales rendre pour un temps les seuls possesseurs du commerce
interlope entre les puissances belligerantes.
11 en eut resulte chez cette nation un accroissement considerable de navigation, une concurrence de freteurs, une modicite
proportionnee dans Ie prix du fret et une facilite d'accelerer les
expeditions et les trajets de mer au deIa de tout ce qu'on avait
vu precedemment.
. 2. La guerre, survenue en demier lieu entre l'Angleterre et Ies
Etats-Unis 1) et Ie blocus rigoureux, dont elIe a eta accompagnee,
ont produit, il est vrai, une stagnation complete dans Ie commerce
de ce demier pays, mais non dans sa navigation, qui s'est toujours exercee et maintenue sur les lacs du Canada, en cabotage
et en course, tandis que par l'interruption de leur commerce l'industrie interieure a presque double. C'est ainsi que des fabriques
de drap se sont elevees et ont occupe avantageusement la classe
pauvre et rendu inutile l'importation des draps etrangers de
qualite inferieure. C'est par Ie besoin d'alimenter ces fabriques
que la culture de la laine s'est augmentee et perfectionnee au
point que non seulement les brebis espagnoles y sont naturalisees, mais qu'il est meme possible de prevoir l'epoque 0\1 l'exportation de leurs laines offrira un ' benefice reel aux cultivateurs
americains. L'abondance de la matiere premiere et les besoins de
la moyenne classe ont multiplie les filatures de coton; la modicite
du prix des etoffes, qui s'en fabriquent, a fait abandonner l'usage
de la toile a la majorite de la nation et la classe aisee trouve dans
la toile d'Irlande un avantage reel pour Ie prix et la duree a celIe
de HolIande. C'est par Ia difficulte de se pourvoir de boissons
fortes d'Europe et d'exporter reguIierement les farines de froment et de mais, que durant la demiere guerre Ie nombre des distilleries s'est accru au deIa de tout calcul et que Ie whisky ou l'eaude-vie de mais, fabriquee aux Etats-Unis, a fait perdre au bas
peuple Ie godt du genievre de HolIande et de l'eau-de-vie de
France qui autrefois consideres comme premiers besoins de la
vie, ne sont plus aCtuelIement que des articles de luxe reserves a
1) Van 18 Juni 1812 tot 24 December 1814.
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la c1asse aisee. II en est a peu pres de meme du fromage, dont les
circonstances de la derniere guerre et les enormes droits d'entree
sur celui de l'etranger ont tellement augmente et perfectionne la
fabrication, que cet objet de consommation est entierement nul
pour Ie commerce d'exportation de la Hollande vers les EtatsUnis.
. 3. II resulte de tet etat de choses que dans les relations commerciales avec les Provinces Unies les Etats-Unis de l'Amerique,
exportant avec un benefice regulier leurs produits territoriaux
et n'important presqu'aucune des productions du sol ni des fabriques des Provinces Unies, font pencher la balance du commerce
entierement en leur faveur, tandis qu'il ne reste aux commercants de Hollande d'autres benefices que la commission de vente
et quelques menus profits.
4. Tel est actuellement l'etat du commerce des Etats-Unis
avec les Provinces Unies et il ne parait pas pouvoir s'ameliorer a
moins que par des privileges ou concessions commerciales en
faveur des commercants de Hollande et de Belgique ceux-ci ne
russent par la suite en etat de fournir aux Americains les productions d'autres pays en retour de leurs importations; de cette
maniere il serait possible que les productions de la Russie, de la
Norvege et de la Suede pussent s'ecouler plus facilement aux
Etats-Unis par les lieux d'entrepat des Provinces Unies, que par
Ie commerce en droiture des Etats-Unis avec ces pays septentrionaux, car malgre que ce commerce direct se soit fait en dernier lieu avec quelque succes surtout en Russie, il y a neanmoins
tout lieu de croire que du moment ou les Americains trouveront
un benefice regulier a porter leurs produits aux marches d'Amsterdam et de Rotterdam et a s'y procurer a un taux raisonnable
les productions du nord, ils preiereront se charger de ces ret ours
aux entrepats de Hollande, plutat que de s'exposer aux delais et
dangers inseparables de la navigation de la Baltique. Et il serait
egalement possible que par des raisons a peu pres sembiabies les
productions du midi de l'Europe et de la Mediterranee trouveraient un debouche pareil vers les Etats-Unis par les places de
Rotterdam et d'Anvers.
5. Si la Belgique ne se trouve point admise a partager avec la
Hollande les avantages du commerce du nord, elle se trouve
en revanche dans une position tres favorable pour echanger con-

VEREENIGDE STATEN VAN N.-AMERIKA.2I3

tre les productions des Etats-Unis les objets de fabrique etrang~e, tels que les batistes, article assez goftte aux Etats-Unis,
les dentelles de Normandie, moins cheres et tout aut ant estimees en Amerique, les casimirs d'Aix-la-Chapelle et de Verviers,
egaux aux casimirs anglais et d'un prix inferieur, les gazes linons
et autres articles, dont les Etats-Unis font une assez forte consommation.
6. Favoriser par consequent l'importation du tabac et du riz
d'Amerique en Hollande et donner la plus grande liberte au commerce de transit des produits dunord et du midi de l'Europe par
les Provinces Unies, paraissent eire les deux grands moyens de
rendre fructueuses les operations commerciales de la Hollande
et de la Belgique avec les Etats-Unis.
11 est inutile d'attirer la sollicitude du gouvernement sur les
produits de pecheries hollandaises; ces produits, et notamment
Ie hareng sale, trouveront constamment un deboucM avant ageux vers les Etats-Unis, soit comme aliment, soit comme objets
d'approvisionnement des navires.
2e Partie.
7. Von ne doit considerer les propositions, faites par Mr. Changuion au gouvernement des Etats-Unis 1). que comme une initiative apparente dictee par la circonstance extra-ordinaire de
la conclusion subite de la paix entre l'Amerique et la Grande
Bretagne I), qui semblait autoriser l'envoye des Provinces Unies
a passer par-dessus les considerations, qui lui avaient fait differer
jusqu'alors l'ouverture des negociations.
8. Les articles I et 2 en etablisant une certaine egalite de droits
sur les batiments des deux nations ne font que proposer ce qui a
ete pose en principe par la loi du Congr~ du 3 Mars 1815 et resolu
par l'ordonnance de S. A. R. du 21 juin 1814. L'envoye aux EtatsUnis n'ayant a cette epoque connaissance que de la suppression
de l'ancien droit de 3 % au profit de la compagnie des Indes
Occident ales, n'a point ete au dela et n'a pas crn devoir faire
pressentir au gouvernement des Etats-Unis toute l'extension,
1) Bedoeld zijn de hierv66r onder no. I afgedrukte "Stipulations". Het volgende
is dus een toelichting tot de voorstellen van Changuion.
9) Vrede van Gent van 24 December 1814.
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que S. M. a donn~ depuis au systme liMral, qui r~le les relations commerciales de son royaume.
L'article 3 a ~~ suggere par Ie commerce d'Amsterdam, la
stipulation quoique reciproque serait extremement avantageuse
pour les sujets de S. M. a cause de la difficulte d'obtenir jugement
en justice aux Etats-Unis en matiere civile.
Une reclamation de l'envoye de S. M. a donne lieu de proposer
l'article 4. Le prisonnier hollandaisreclame1) a~eremisenliberte;
mais Ie gouvernement des Etats-Unis, tout en faisant droit ala
reclamation, a de£endu Ie principe de sa maniere d'agir sur ce
que Ie gouvernement britannique a consider.e durant la derniere
guerre tous les marins comme combattants et qu'aussi tout matelot etranger a bord d'un navire marchand en laissait un disponible
pour un vaisseau de guerre, et tirant de la Ia consequence que les
Etats-Unis avaient eu d'autant plus de bras a combattre qu'il y
avait eu de marins ~trangers a bord des navires marchands anglais, il se croyait fonde a retenir comme prisonniers de guerre
tous les etrangers servant a bord des batiments marchands.
L'envoye de S. M. n'a pas cru devoir repondre aux raisons alleguees par Ie gouvernement americain pour ne pas prolonger
une discussion inutile, I'objet de sa reclamation se trouvant
rempli, mais jugeant qu'en ~tat de paix Ie gouvernement am~ri
cain ne pourrait convenablement alleguer de pareils motifs, il a
ern devoir proposer cet article, pour ne pas consacrer Ie principe
qu'on lui avait oppo~.
9. Tels sont les eclaircissements que Ie soussigne est autori~ a
donner par rapport aux modifications du traite de 1782. 11 lui
reste a informer M.le Secretaire d'Etat des vues que Ie gouvernement americain pourrait avoir sur Ies negociations ult~rieures
d'un trait~ de commerce.
Dans Ie cas ou Ie traite de commerce, nouvellement conclu
entre l'Amerique et l'Angleterre ' ), obtiendrait la ratification de
cette derniere puissance, il parait certain que les droits· additionnels sur les cargaisons des navires hollandais et ceux de tonnages seront abolis aux Etats-Unis; il n'y aura donc aucune difficulte sur l'article de l'egalite des droits respectifs; mais aussi
1) Er was tu!schen beide regeeringen eenige wrijving naar aanleiding van het gevangen gehouden van een NederIander.
2) 3

Juli 1815.
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qu'l l'egard de l'Angleterre· les Etats-Uilis fonneront quelque
pretention 1 eire admis, sinon au commerce~ du moins 1 l'approvisionnement des colonies de S.M. aux deux Indes. Leurs
objets d'importation vers ces pays consistent principalement en
farine et en bois de charpente pour maisons et granges. L'importation de ce dernier article leur a ete anciennement accord6e aux
colonies de l'Amenque, a charge d'exporterdes fruits telsqu'oranges, ananas et autres, et ce moyen d'echange parait avoir ete
assez avantageux aux deux pays.
Quant a l'importation des farines, les interets de la Hollande
et de la Belgique s'y opposent sans doute, Ie prix de cet article
est fort bas aux Etats-Unis en temps de paix et il devient difficile de pressentir les restrictions ou prohibitions qu'il conviendrait d'etablir a ce sujet.
10. Quant au renouvellement des autres articles du traite de
1782, comme ils sont en grande partie consacres par tous les
traites de commerce exist ant hors ceux que diverses relations
politiques pourraient faire admettre ou rejetter, il devient inutile de traiter des premiers et il n'appartient pas au soussigne
de rien prejuger a l'egard des derniers.
Le soussigne profite de cette occasion etc.
(e. s.) J. W. TEN CATE,
secr. de legation 1).

III.
BESCHOUWING NOPENS DEN STAAT EN GESTELDHEID VAN
DEN

HANDEL TUSSCHEN DE VEREENIGDE STATEN VAN

NOORD-AMERIKA EN HET KONINKRIJK DER NEDERLAND EN
MET DERZELVER KOLONlitN 2) I).

I. De handel tusschen elit rijk en de Vereenigde Staten is van
een te groot belang om niet in derzelver geheelen omvang be1) Ten Cate werd bij Souv. Besluit van 4 Maart 1814 tot legatiesecretaris aangesteld.
Eenigen tijd voor het ontslag van Changuion werd hij tot onzen zaakgelastigde bij de
regeering der Vereen. Staten benoemd. (K. B. van 30 Oct. ISIS, no. 59.) Wegens de
financieele moeilijkheden, waarin hij zich later bevond, werd hij bij schrijven van 20
Febr. 1818 teruggeroepen.
! } Van de hand van Schas, lid van dl!n Raad van Koophandel en Kolonien.
") Algemeen Rijksarchief, ColI. Goldberg, port. 2 05 .
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schouwd te worden, waarvan de koloniale possessim van den
staat een gewichtig gedeelte uitmaakt.
Het algemeen handelsystema, hetwelk reeds zoo dikwerf het
voorwerp van gewichtige deliberatii!n in den Raad van Koophandel en Kolonilm heeft uitgemaakt ter gelegenheid van het
aldaar door Z. M. gerenvoyeerd concept-tarief, door den Directeur
Generaal der Konvooien en Licenten 1) ontworpen I), om H. D. te
dienen van advies en considerati~n I), kan ten opzichte tot een
land zooals Noord-Amerika niet onder de algemeen aangenomen
gronden worden begrepen. Eensdeels als uit den aard van hare
geographische ligging geheel . verwijderd zijnde van het tooneel
der politieke gebeurtenissen, welke op de inwendige gesteldheid
der Europeesche staten influenceeren en daardoor in een nauw
verband staan tot elkander en uit dien hoofde maatregelen van
wederzijdsche precautien en menagementen komen te vereischen,
anderdeels doordien deze nog eerst zoo onlangs ontloken staat
vooralsnog geen fabrieken bezit, welker manufacturen aan de
industrie der onderdanen van dit rijk eenige vrees noch mistrouwen kunnen jnboezemen, .en dat de voortbrengselen der
Vereenigde Staten op eenige weinige uitzonderingen na bestaan
in zoodanige artikelen, welker inv~r aan het gedeelte der landbouwende .en veeteelende ingezetenen geen de minste nadeel
kan toebrengen en bijgevolg, in deze twee onderscheidene aspecten beschouwd, Noord-Amerika in een geheel andere commercieele verhouding tot dit land staat als aIle overige staten van
Europa.
2. Haar nauwe betrekking echter tot de kolonien van den staat,
in 't bijzonder dat gedeelte,.welke in West-Indie zijn gelegen, maakt
deze uitzondering nQg veel merkwaardiger, betrekkingen door de
ondervinding gewaarborgd en volkomen bevestigd. Wat zoude
van deze kolonien geworden zijn·, zoo ten aanzien van hetgeen
tot de mi~<ielen . van eerste ~oodz~elijk1:1eid en onderhoud van
het menschelijk leven vereischt wordt,als :tot den.uitYOer of het
debiet der menigvuldige voortbrengselen dezer volksplantingen,
indien de gestadige vaart der Noord-Amerikaansche schepen
niet genoegzaam voorzien had in al het .gemis, hetwelk dezelven
1)

Jhr. H. L. Wichers.

• ) 13 November I8IS bij den Koning ingediend.
8) VgI. hierv06r bl. 8S.
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op. een .zoo gevoelige wijze ondervonden uit hoofde der plaats
vindende stremming van aile gemeenschap met het moederland,
en weI voomamelijk in den jare 1780 tijdens den Engelschen oorlog, vervolgens in 1796 tot I799, gedurende welke tijdstippen
het moederland, ten eenen male machteloos aan deze, hare gewesten eenige bescherming te kunnen verleenen en derhalve nog
veel minder het vermogen bezat deze bezittingen te voorzien
voor aI hetgeen voor dezelven volstrekt onmisbaar gelekend
moest worden.
Men moet hier de waarheid hulde doen en ortbewimpeld 'erkennen, dat dit rijk immers vooralsnog die graad van onafhankelijkheid en militaire zelfstandigheid onder het getaI der
Europeesche mogendheden niet bereikt heeft om gedurende een
maritieme oorlog met een der machtigste staten van Europa hare
Oost- en West-Indische bezittingen volkomen te kunnen beschermen en genoegzaam verzorgen. Zoolang deze toestand ons
belet op eigen krachten te steunen, dan heeft dit rijk ten aanzien
harer buitenlandsche bezittingen de hulp en bijstand noodig van
een land, 't welk zeker tot derzelver bescherming juist niet toereikend kan bijdragen, echter volkomen berekend is, die zoozeer
.vereischt wordende onderstand aan dezelven te bieden, zonder
welke verscheidene bezittingen van den staat, in West-Indi~ gelegen, reeds haren ondergang voorlang met rasse schreden zouden
zijn genaderd.
3. Het is niet alleen gedurende de zorgelijke tijden van oorlog,
dat dit rijk den toevoer der meest noodzakelijke behoeftens van
Noord-Amerika tot instandhouding der West-Indische koloni~
.volstrekt benoodigd heeft, maar dezelven kunnen de voortbreng!ielen van 'grond en visscherijen van dat land zelfs dan medeniet
• ontb.eeren, wanneer de onbelemmerde vaart over den oceaan
geen hinderpalen aan dezelve daarstelt.
4. Sedert .de vroegste tijdstippender ontgonnen koloniale
aanleggen hebben de Engelschen, toen deze nog bezitters waren
v~ die. Uitgestrekte kust, in de voornaamste behoeften dezer
koloni~ voorzien ~n aldaar gebracht hetgeen tot onderhoud der
'blanken- en . negerpopulatie, alsmede tot instandhouding
der landbouw vereischt .werd. Ret is dan niet zonder wettige e*
gebiec;1epde redenen; dat dit rijk den handel met de Vereenigde
Staten van Noord-:Amerika als ho.Ogst gewichtig moet 1>eschou-
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wen en dientengevolge dezelven als eene der rneest bevoorrechte
natim ten dien opzichte dient te behandelen.
5. Onder de noodwendigheden van de eerste noodzakelijkheid, welke door de Noord-Amerikanen in de kolonien worden
aangebracht, behooren de volgende voortbrengselen van hunne
grond en visscherijen als: tabak, rijst, blorn, Turksch koren,
haver, bakkeljouw, haring, vleesch, spek, zout, pik, teer, planten,
duigen en andere noodzakelijke houtwaren van onderscheidene
soorten, paarden, muilezels enz. enz.
6. De invoer van al deze artikelen, tot instandhouding der
koloni~n volstrekt noodzakelijk, kunnen, met uitzondering van
vleesch en spek, geen de minste nadeel aan den handel of
scheepvaart van dit rijk toebrengen. De haring, welke langs de
kusten van Amerika gevangen wordt en aldaar bereid, is van
een geheel anderen aard en bezit geheel onderscheiden hoedanigheden vergeleken bij de haring, welke de visscherijen van dit
rijk opleveren j de eerste is veel zouter en grooter, bezit buitendien een meerdere substantie van voedsel en grootere kwantiteit
liquide pekel, welke dezelve voor het gebruik der negers verre
de voorkeur doet geven aan de laatste. Daarbij heeft er een aanmerkelijk verschil plaats tusschen den prijs derzelven, vermits
deze Amerikaansche haring van de beste kwaliteit in ordinaire
tijden slechts tegen I I3.- a I I5.- de ton in de kolonim wordt
geleverd, voorwaar een prijs, welke bij verre gerlnger is dan die,
welke door de schepen van dit rijk uit het rnoederland zouden
kunnen worden aangebracht.
7. Ret artikel van tabak, hoezeer niet gerekend kunnende
worden als een behoefte voor het onderhoud des levens, behoort
nogthans voor de kolonien onder die noodzakelijke behoeften,
waarvan het gemis voor de negers ondragelijk is en een hunner •
grootste genietmgen uitrnaakt j de middelbare prijs voor dezelve
in gewone tijden bestaat in 6 a 7 stuivets het pond, zijnde in de
laatste jaren op die hoogte gestegen, sedert dat de cultuur van
dit artikel verminderd is geworden door den aanmerkelijken aanbouw der katoen in de zuidelijke gedeeltens, daar de gewone
prijs van de tabak, voor 't gebruik der negers geschikt, in den
jare I798 bestond in 4 a 5 stuivers het pond.
S. Ret zal me de slechts een geringe overweging vereischen
om volkornen te beseffen, dat de rijst, de blorn, de haver en de
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bakkeljouw in aIle opzichten artikelen opleveten, welker toevoer
met oneindig meer succes door de Noord-Amerikanen in de
koloni~ kan worden bewerkstelligd dan door de nationale
scheepvaart, zoomede alle de onderscheiden houtwaren en verder
paarden en muilezels, welke laatsten, hoezeer geen voortbrengsel
van het grondgebied zijnde der Vereenigde Staten, echter door
hunne daartoe ingerichte schepen van de Spaansche bezittingen
worden overgevoerd.
9. Gedurende het bezetten der Nederlandsche koloni~ door
de Engelschen zijn aIle de hiervoren opgenoemde artikelen voor
de kolonisten zeer duur en schaarsch te verkrijgen geweest. De
gestrenge nakoming van hun handelsystema met de overige
v~lken der onderscheiden werelddeelen heeft zoodanige uitwerking teweeg moeten brengen en veroorzaakt noodzakelijk
het daarstelIen van een openbaar monopolie ten behoeve van
hunne possessien, langs de kust van New-Foundland gelegen,
ten werkelijken nadeele der kolonisten, vanwaar weI eenige
weinige der hiervoren omschreven artikelen werden aangebracht,
zooals bakkeljouw en haring, nochtans in geen genoegzame evenredigheid om aan de behoeften van al hun West-Indische
bezittingen te kunnen voldoen; al de overige artikelen door de
Engelsche schepen uitsluitend aangebracht, gedeeltelijk uit
Ierland, Engeland en Canada, waren bezwaard met al de lasten,
welke zoodanige kostbare reizen vergezelIen, zoodat de Amerikaansche vaart op de eertijds Nederlandsche koloni~ door het
opzettelijk Engelsch handelsysteem zoodanig gevexeerd en
moeielijk gemaakt wordende, de schepen van die natie eindelijk
gedurende de laatste 12 jaren zoo te zeggen geheel hebben opgehouden de voortbrengselen van hunnen grond en visscherijen
aldaar ter markt te brengen. De beweegredenen, welke dus de
Engelschen tot drijfveer gestrekt hebben om den handel der
Vereenigde Staten van Noord-Amerika op hunne kolonien ten
eenenmale te vernietigen, kunnen ten opzichte van dit rijk tot
haar verkregen kolonien geen den minsten inyloed hebben, maar
integendeel het gouvernement veeleer nOPen om op aIle mogelijke
wijze de veranderde richting der Noord-Amerikaansche vaart
wederom naar de koloni~ van dezen staat te leiden.
10. Hiertoe kan alleen bevordelijk zijn het matigen der in- en
uitgaande rechten in de kolonibl, welke tot dusverre ten opzichte
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der eerste 8 a. IO % beliepenop alle zoodanige artikelen, welker
invoer beschouwd kan worden geert wezenlijk nadeel aan den
directen handel en scheepvaart van dit rijk met haar koloni~n
teweeg te brengen.
II. Het is niet te ontkennen, dat de zwarigheden, welke het
verkrijgen van genoegzame ladingen voor hunne tehuisvarende
schepen in den weg staan, hinderlijk blijft voor de zoozeer vereischt wordende activiteit des handels, doordien het hun in vredestijd nimmer geoorloofd is geweest andere voortbrengselen der
koloni~n uit te voeren dan melassyl), rhum en dram,drieproducten,
waannede men geen weg zoude weten, indien de kolonisten op
deze wijze zich daarvan niet konden ontdoen, en bijg~volg wederom een bron van voordeel oplevert, welke de koloni~ aan den
Noord-Amerikaanschen handel te danken hebben, en bijgevolg
als geen vergunning, aan deze laatste toegestaan, kan worden
beschouwd.
I2. Deze beknopte overwegingen nopens den staat en gesteldheid des handels met Noord-Amerika en dit rijk, alsmede met
derzelver koloni~n zal genoegzaam wezen om aIlen twijfel te
doen ophouden aangaande het aanzienlijk belang, hetwelk gelegen is in het beramen van aIle mogelijke middelen, strekkende
tot opbeuring en bevordering van dien en weI met zoodanigen
spoed, opdat dezeIven dadelijk effect zoude kunnen sortereIi.

IV.
PROJET D'UN TRAITE DE COMMERCE ENTRE S. M. LE ROI
DES PAYS-BAS ETC. ET LES ETATS-UNIS D'AMERIQUE

2) 8).

ARTIKEL 1.

Les sujets de S. M. Ie roi des Pays-Bas etc. pourront naviguer
1) D. i. melasse.

2) A1gemeen Rijksarchief, Coli. Goldberg, port. 209.
3) De ontwerper van dit project is Goldberg. In coli. Goldberg, port. 205, is een

notitie aanwezig, voJgens welke een "Plan commercie-tractaat" in het najaar van
1815 ontworpen en overgegeven is aan den Dir. Gen. van het Departement voar Koophandel en Kolonlen. Het kan zijn, dat dit "Plan"tot grondslag van dit "Project" heeft gediend. Tezamen met een "Rapport" Is dit project door Goldberg In Augustus 1817
bij den Koning Ingddlend. (Vermeld In de Instruetle voor de plenlpotentlarissen van 18
Aug. 1817, R. A., Buiteni. Zaken, dossier B no. 26.) Vgl. oak het hieraehter onder no.
V afgedrukte-rapport der plenlpotentiarissen, bl. 238 § 22.
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librement dans tous les ports, rades, pays, isles, villes ou lieux des
Etats-Unis de l'Amerique et y seront traites comme les propres
sujets et habitans des Etats-Unis, de sorte que les vaisseaux des
Pays-Bas ne, payeront d'autres ni de plus grands droits quelconques ni ne devront observer d'autres formalites que les vaisseaux
des dits Etats-Unis et de leurs sujets.
ART. 2.

Les sujets des Etats-Unis de l'Amerique pourront naviguer librement dans tous les ports, rades, pays, isles, villes ou lieux du
royaume des Pays-Bas en Europe et y seront traites comme les
propres sujets et habitants des Pays-Bas, de sorte que les vaisseaux des Etats-Unis de I'Amerique ne payeront d'autres ni de
plus grands droits que1conques ni ne devront observer d'autres
formalites que les vaisseaux des Pays-Bas et de leurs sujets en
Europe.
ART. 3.
De toutes denrees et marchandises, sans distinctioh de nom ou
d'origine, apportees dans des vaisseaux des Pays-Bas et dechargees dans quelque port ou lieu des Etats-Unis de l'Amerique pour
y etre vendues, ne seront exiges d'autres ou de plus grands droits
d'importation ni ne seront a leur egard observees d'autres formalites, qu'il n'en seroit besoin lorsque ces denrees et marchandises fussent apportees dans des vaisseaux des Etats-Unis de
l'Amerique. De meme les denrees et marchandises, qui seront
exportees de quelques ports ou lieux des Etats-Unis de I'Amerique dans des vaisseaux du royaume des Pays-Bas, ne seront
assujetties au payement d'autres ou de plus grands droits d'exportation ni a l'observation d'autres formalites que si eUes £ussent exportees dans des vaisseaux des Etats-Unis de I'Amerique.
ART.

4.

De toutes denrees et marchandises sans distinction de nom
ou d'origine, apportees dans des vaisseaux des Etats-Unis de
l'Amerique et dechargees dans quelque port ou lieu du royaume
des Pays-Bas en Europe pour y etre vendues, ne seront exiges
d'autres ou de plus grands droits d'importation ni ne seront- a
leur egard observees d'autres formalites, qu'il n'en seroit besoin
lorsque ces denrees et marchandises fussent apportees dans des
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vaisseaux des Pays-Bas. De meme les denrees et marchandises,
qui seront exportees de quelques ports ou lieux du royaume des
Pays-Bas en Europe dans des vaisseaux des Etats-Unis de l'Amerique, ne seront assujetties a d'autres ou de plus grands droits
d'exportation ni a d'autres formalites que si elles fussent exportees dans des vaisseaux des Pays-Bas.
5.
S. M. Ie roi des Pays-Bas etc. accorde aux sujets des EtatsUnis de I'Amerique Ia libre navigation et Ie commerce sur les
colonies et possessions du royaume des Pays-Bas dans les Indes
orientales et occident ales ainsi que sur Ie continent de l'Amerique
et de l'Afrique sous telles conditions, qui y sont ou setont accordees a la nation la plus favorisee.
ART. 6.
ART.

Si les sujets ou habitans de l'une des deux parties abordent
avec leurs vaisseaux a une cate, appartenant a l'une ou l'autre des
puissances contractantes, sans avoir intention d'entrer dans un
port, ou etant entres, sans vouloir. decharger ou entamer leurs
cargaisons ou y ajouter, ils ne seront point obliger de payer ni
pour les vaisseaux ni pour leurs cargaisons des droits d'entree ou
de sortie.
ART.

7.

Les sujets des parties contractantes seront de part et d'autre
dans les pays et etats respectifs places sous la protection des lois,
tant a leurs personnes qu'a leurs biens et proprietes, et ne payeront d'autres ou de plus grandes impositions ni n'auront a remplir d'autres obligations que les propres sujets. Leurs personnes et
biens jouiront par consequent d'une parfaite surete et ne pourront etre saisis ni inquiettes que de l'aveu et du consentement des
personnes et de leurs superieurs ou des proprietaires ou par voie
d'un arret judiciaire en forme.
ART.

8.

Si quelques vaisseaux ou batimens, appartenant a l'une des
deUx parties, a leurs sujets ou habitants, venaient a echouer sur
les cates ou territoires de l'autre, a perir ou a souffrir quelque
autre perte maritime, il sera donne toute sorte de secours et d'as-
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sistance amiable aux personnes naufragees ou en danger de faire
nauffrage; et les vaisseaux, effets et marchandises ou ce qui en
aura ete sauve ou bien Ie provenu d'iceux, si ces effets, sujets a se
gA.ter, ont He vendus, etant reclames dans I'an et jour par Ies patrons ou par Ies proprietaires ou par leurs agens ou fondes de procurations, seront restitues, moyennant seulement qu'ils payent
les frais raisonnables et ce qui doit se payer dans Ie meme cas pour
Ie sauvetage par les propres sujets du pays; illeur sera aussi delivre des sauf-conduits ou passe-ports pour leur passage libre et sOr
de la etpour Ie retour de chacun dans son pays.
ART.

9.

Au cas que les sujets et habitans de l'une des deux parties avec
leurs vaisseux, soit publies et equipes en guerre, soit particuliers
et marchands, soient forces par la tempete ou par la poursUite de
pirates ou d'ennemis ou par quelque autre necessite urgente a se
retirer dans quelque riviere, crique, baye, port, rade ou rivage,
appartenant a l'autre partie, ils seront re~us avec toute humanite
et bonne volonte et jouiront de 13, protection et aide la plus amiable; illeur sera permis de se rafraichir et de s'approvisionner a des
prix raisonnables de toute sorte de vivres et de toutes les choses,
requises pour l'entretien de leurs personnes ou pour la reparation
de leurs vaisseaux. I1s ne seront en aucune fa~on retenus ou empeches de partir des dits ports ou rades, mais pourront faire voile
et aller quand et ou il leur plaira, sans opposition ou em~che
ment quelconque.
ART. 10.

Tous Ies vaisseaux et marchandises, de queUe nature qu'elles
puisstmt etre, que 1'0n reprendra sur des pirates et ecumeurs de
mer, naviguant en pleine mer sans commission requise, seront
amenes dans quelque port de l'un des deux etats et deposes entre
Ies mains des officiers du port, afin que Ie tout soit restitue au
vrai proprietaire, sitot qu'il aura ete donne des preuves justes et
suffisantes pour en constater lapropriete.
ART. II.

S'il s'elevoit une guerre entre les deux etats, il sera toujours
accorde aux sujets de part et d'autre Ie temps de 9 mois apres la
date de la rupture ou de la proclamation de guerre,afin de pou-
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voir les retirer avec leurs effets et vaisseaux et les transporter OU il
leur plaira. A cet effet il leur sera donne pour leurs personnes,
vaisseaux et effets des passe-ports de sauf-conduit pour les ports
Ies plus proches dans Ies pays respectifs et pour Ie terns necessaire au voyage. Et aucune prise, faite sur mer,ne pourra etre
confisquee a moins que la declaration de guerre n'ait ete connue
ou ait pu l'etre dans Ie dernier port que Ie vaisseau pris a quitte.
Mais pour tout ce qui pourrait avoir ete pris aux sujets et habitans de part et d'autre et pour Ies offenses, qui pourraient leur
avoir ete faites dans l'intervalle du susdit terme,illeur sera donne
dedommagement et satisfaction complete.
ART. 12.

Les sujets de part et d'autre se trouvant dans Ies etats respectifs
ou y a yant des possessions; conservent la libre disposition de
leurs proprietes et pourront les administrer et en disposer, soit en
personne ou par fondes de pouvoir. Leurs heritiers, meme ab intestat, domicilies dans l'UIJ ou l'autre des deux etats ou ailleurs
et, en cas de minorite ou curatelle, leurs tuteurs ou curateurs,
nommes par Ie juge domiciliaire des mineurs ou interdits, pourront librement administrer Ies biens de l'heritage et user a leur
egard de tous les droits et remplir toutes les fonctions d'apres les
dispositions de Ia loi. De meme les sujets des deux parties auront
Ia faculte d'exporter leurs proprietes de l'autre etat sans etre
obliges de payer d'autres plus grands droits que les droits ordinaires de sortie pour ce que concerne des marchandises.
ART. 13.

II sera juste et permis aux sujets de chaque partie d'employer
teis avocats, procureurs, notaires, solliciteurs ou facteurs, qu'ils
jugeront a propos, et ils ne seront a eet egard soumis a d'autres
formalites que les propres sujets.
ART. 14.

En cas de crimes, l'accme ou Ie prevenu sera remis a son gouvernement, lorsque celui ci ·le reclamera pour etre juge par Ies
tribunaux de son pays.
ART. 15.
S'il s'elevoit ·une guerre entre un des deux etats et une tierce
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puissance, les stipulations suivantes seront observees a l'~gard
de l'etat neutre.
a. 11 pourra naviguer et faire Ie commerce, sans etre inquiette
ni empeche sur les possessions non bloquees des parties belligerantes, mais il ne pourra apporter a celles-ci des marchandises de contrebande. Seront r~put~s bloqu~s les port!?,
rades, rivieres, baies etc., qui sont r~ellement investis par
des vaisseaux de guerre.
b. Seront reputees marchandises de contrebande toutes sortes
d'armes et munitions de guerre, savoir: mortiers, canons,
fusils, pistolets, sabres, piques, lances, hallebardes, casques,
cuirasses, boulets et balles, bombes et grenades, poudre a
tirer et meches. L'~tat p.eutre ne pourra ~galement fournir
des soidats aux parties belligerantes.
c. Un vaisseau de guerre de l'un des deux etats rencontrant un
vaisseau marchand de l'etat neutre, destine pour un port
ennemi, Ia visitation de ce dernier n'aura lieu que de Ia
maniere suivante: Ie vaisseau de guerre restera hors Ia portee du canon et enverra un officier a bord du vaisseau marchand pour examiij.er ses papiers, lesquels etant trouves
en regIe et n'etant decouvert aucun iij.dice de marchandises
de contrebande, Ie vaisseau marchand ne sera plus moleste,
mais pourra continuer paisiblement son voyage. Si cependant les lett res de mer d'un tel vaisseau marchand indiquaient des marchandises de contrebande, alors ces marchandises seules pourront etre confisquees ou saisies, mais
la reste de la cargaison, ainsi que Ie vaisseau et l'equipage,
avec ce qui y est relatif, seront immediatement reaches
et pourront continuer sans empechement leur voyage.
d. Les vaisseaux sous convoi ne ~ront point visites et il sera
ajoute fois a la parole de l'officier, qui commandera les
vaisseanx de guerre, qui servent de convoi.
e. Les sujets de la puissance neutre ne pourront equiper des
corsaires ou autres bA.timents armes en commissions de la
tierce puissance belligerante contre l'une des deux parties
contractantes.
f. Les sujets de la puissance neutre, tro~ves a bord des vaisseaux marchands et autres bltiments non armes de l'ennemi de l'autre partie contractante, ne seront point arretes ni
!'lltD . ECON.·HIST. ARCHIEI'. JAARBOEK I.
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faits prisonniers ni traites comme tels, mais seront au contraire incessamment mis en liberte, des que leur nationalite
sera prouvee.
ART. 16.
La convention conclue entre les deux etats Ie 8 Octobre 1782 1)
relative a la reprise des vaisseaux, ne pourrait avoir d'effet que
lorsque les deux etats seraient en guerre contre un ennemi commun, en quel cas il devra etre concIu un nouveau traite d'alliance.
dans lequel les stipulations de la convention sus-mentionnee
serviront de base.

v.
RAPPORT DER NEDERLANDSCHE GEVOLMACHTIGDEN OVER DE
ONDERHANDELINGEN TOT HET SLUITEN VAN EEN HANDELSVERDRAG MET DE VEREENIGDE STATEN VAN NOORD-

AMERlKAI).
'S-GRAVENHAGE,

den 27 Oct. 1817.

De ondergeteekenden, vereerd door Z. M. 's besluit van den
16en July 1.1., 1.& Y·, waarbij het H. D. behaagd heeft hen tot
gevolmagtigden te benoemen om met de ministers der Vereenigde
Staten van Noord-Amerika"in onderhandelingen te treden over
het sluiten van een traktaat van koophandel en "zeevaart tusschen dit rijk en Amerika, en getrouw arut de voorschriften, welke
volgens Z. M. 's besluit van den 18en Augustus 1.1., 1.& M', de
ondergeteekenden tot rigtsnoer bij die onderhandelingen"moesten
strekken, hebben zij de eel- bij deze den loop der negociati~n en
den provisionelen uitslag derzelver aan Uwe Exc. mede te deelen.
2. Nadat in de eerste bijeenkomst, welke den 28en Augustus
plaats had, de wederzijdsche volmagten waren uitgewisseld en
eenige punten van convenientie geregeld, hebben de plenipotentiarissen elkander onderling bekend gemaakt met de wetten
en reglementen op den handel en scheepvaart, in de beide staten
thans in vigeur.
I.

1) O. a. opgenomen in het Reeueil van de Martens, II, bl. 242.

") Aan Z. Exc. den heere Minister van Buitenlandsche Zaken.
sche Zaken, IS 4654, dossier B no. 26.

~

R. A., Buitenland·
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3. In de daarop volgende zitting van den 30en Augustus overhandigden de gevolmagtigden der Vereenigde Staten eene verbale nota, behelzende de voorstellen, welke zij gelast waren te
doen en wei vooreerst:
"Om de stipulati~ van het traktaat van koophandel,
den 8en October 1782 tusschen de Vereenigde Staten van
Amerika en de provincil!n der Vereenigde Nederlanden gesloten, uit te breiden tot de geheele uitgestrektheid van de
gezegde Vereenigde Staten en het Koningrijk der Nederlanden".
4. Dit voorstel, met Z. M. 's bij besluit van 18 Augustus 1.1.
gemanifesteerde intentie overeenstemmende, werd dadelijk door
de ondergeteekenden aangenomen, "behoudens de bijvoegingen
of wijzigingen, · welke van wederzijde noodzakelijk geacht en,
met toestemming der respective gevolmagtigden, in additionele
artikelen zouden vervat worden".
5. Met deze reserve bedoelden de ondergeteekenden geenszins zoodanige bijvoegingen of wijzigingen, welken het wezen van
het tractaat zouden veranderen, maar alleen de zoodanige, welke
veranderde tijden en omstandigheden als vanzelve aanduidden.
Onder deze was hoofdzakelijk de stelling van "vrij schip, vrij
goed", welke in het slot van artikel I I van het traktaat van 1782
uitdrukkelijk wordt gehandhaafd en welke de voorzigtigheid
gebiedt tegenwoordig ofgeheel met stilzwijgen voorbij te gaan of
niet . dan voor zooverre mogelijk obligatoir te maken 1).
6. Maar deze reserve was bovendien een noodwendig gevolg
der verdere propositien van de Amerikaansche gevolmagtigden
en behelzende in de tweede plaats: gelijkbeid van regten en
lasten voor de wederzijdsche onderdanen in de beide staten,
zoo met betrekking op de regten en lasten op de schepen als op
de waren, met de schepen in-, door- en uitgevoerd, alsmede tot
de regten van transito en entrepat en restitutie ·van regten;
voorts dat geen produkten en fabrykaten van een der beide
staten in den anderen staat zouden verboden worden, tenzij zoodanige produkten en fabrykaten in het algemeen zonder onder1) In een .. Pro Memorie Noord'America", d.d. September I8IS (coU. Goldberg, port.
20S) komt o. a. de meening voor, dat NedeIland bij het sluiten van een handeIsverdrag
met de Ver. Staten dezen regel geheel moet laten vallen, daar het hierdoor in den oorlog

met Engeland Is betrokken en handel en kolonim heeft verloren.
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scheid verboden werden. In de derde plaats: dat de schepen en
ladingen der Vereenigde Staten in de buitenlandsche bezittingen
van het Koningrijk der Nederlanden zouden toegelaten worden
en dat, bijaldien op deze propositie, als in generale tennen gedaan,
eenige exceptien of restricti~n mogten gemaakt worden, het
tweede voorstel, insgelijks in algemeene tennen gedaan, naar
het beginsel van wederkeerigheid in den zin der Amerikaansche
gevolmagtigden zoude kunnen gewijzigd worden. En eindelijk
in de vierde plaats, dat het tractaat of de conventie, welke men
zoude kunnen sluiten, tot een bepaalden tijd van ten hoogste
8 jaren zoude beperkt worden.
7. Al deze punten zijn door de ondergeteekenden beantwoord
in de derde bijeenkomst van 3 September, en met betrekking
tot de gelijkstelling van regten op schepen en goederen hebben
zij aangevoerd, dat in de onderstelling dat zoowel de reeds bestaande als nog in te voeren regten bedoeld waren,. zij de gelijkstelling der navigatieregten, hetzij algemeene, hetzij plaatselijke,
zonder eenige restrictie aannamen. Doch wat de regten op de goederen betreft, venneenden zij, dat de contracterende partijen
voorzigtiglijk zouden handelen door derzelver gelijkstelling te
bepalen tot de goederen, welke in de respective landen geladen,
regtstreeks naar eenen der beide staten worden uitgevoerd en de
reg ten op de goederen, welke met de wederzijdsche schepen
uit of naar vreemde landen in de beide staten worden in- of uitgevoerd, te bepalen op den voet der meest begunstigde natie.
(Deze restrictive propositie wordt op het slot van dit rapport
geadstrueeld
Op het derde punt, de admissie namelijk der Amerikanen in
de kolonien van den staat, hebben de ondergeteekenden geantwoord, dat de schepen en goederen der Vereenigde Staten in de
kolonien van dit rijk zullen toegelaten worden op den voet der
meest begunstigde natie, maar dat eene vergunning van dien
aard, bij een fonnee1 tractaat bevestigd, door een regtmat~
equivalent nu of in het vervolg behoorde te worden opgewogen.
Het vierde of laatste gedeelte van het voorstel der Amerikaansche
gevolmagtigden, om namelijk het te sluiten traktaat VQor een
bepaalden tijd aan te nemen, yond dezerzijds geene bedenkingen.

1».

1)

Vgl. hierachter §

22.
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8. De hoofdtrekken woo wederzijdsch geschetst zijnde,
ontdekte zich weldra het ware gezigtspunt, waaruit de gevolmagtigden der Vereenigde Staten de buitenlandsche bezittingen van dit rijk en derzelver verhouding tot het moederland
beschouwen; deze beschouwing heeft hen in den verderen loop
der onderhandelingen eene bron van zwarigheden opgeleverd,
welke zij zich niet bevoegd rekenden te vereffenen, zonder aIvorens nadere instructim van hun gouvernement gevraagd te
hebben.
Zij beweren namelijk, dat uit hoofde van den aard, de uitgestrektheid en belangrijkbeid van den Amerikaanschen handel
het regt om in dien handel te deelen op gelijken voet aIs eigen
onderdanen kan opwegen tegen het regt voor de Vereenigde State
om op gelijke voorwaarden in den handel te deelen op al de bezittingen van iederen Europeeschen staat. Dit beginsel op den
handel van het rijk der Nederlanden toepassende, verlangen
zij de admissie der Nederlanders in de Vereenigde Staten op
gelijken voet van eigen ingezetenen over te stellen tegen de admissie der Amerikanen op gelijke voorwaarden in al de bezittingen van het rijk der Nederlanden, de kolonien daaronder
begrepen; zoodat zij, de buitenlandsche bezittingen van den
staat niet van het moederland afzonderende, ook geen equivalent
voor hunne admissie in die bezittingen aanbieden en tevens niet
tevreden zijn met aIdaar op den voet der meest begunstigde natie
te worden behandeld. In dien geest is de officieele nota der gevolmagtigden van Amerika van den Ben September gesteld,
waarbij dezelve verklaren de gelijkbeid van regten te hebben
voorgesteld in de verwachting, dat dezelve zoude toegepast
worden op aI de bezittingen der beide mogendheden of dat,
voor het minst, het koloniaal systema zoodanige wijzigingen
zoude ondergaan, als waardoor de Vereenigde Staten een equivalent zouden verkrijgen voor hetgeen zij aanbieden. En hier
brengen zij bij, dat de Vereenigde Staten zoo door derzelver nabijheid tot de West-IndiSch~ kolonien als door den overvloed
van deI:zelver produkten in staat zijn om die kolonim op een
voordeelige wijze van artikelen van nooddruft te voorzien I),
en dat deze omstandigheden op aI de Europesche natien van dien
1) Vgl. het hierv66r op bl. 215 afgedrukte stuk, no. III.
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invloed geweest zijn, dat dezelve ten reguarde der Vereenigde
Staten hun koloniaal system a hebben gewijzigd.
9. Op deze aanmerking is door de ondergeteekenden geantwoord, dat de diensten, welke wij in tijden van oorlog in onze
West-Indische kolonien van Amerika kunnen gerekend worden
te genieten, aan de Amerikanen vele en aanzienlijke voordeelen
opleveren en dat wij wederkeerig in tijd van vrede, wanneer wij
den aanvoer der Amerikaansche goederen aldaar zouden kunnen
missen, dezelve niettemin admitteren.
10. Voorts hebben de gevolmagtigden van Amerika hun
zonderling systema van wederkeerigheid nog nader zoeken aan
te dringen door in hunne nota van 16 September de admissie
hunner schepen in sommige der 'Engelsche Oost-Indischekoloni~ te doen voorkomen als op dat systema gegrond. .
De ondergeteekenden hebben dit raisonnement opzettelijk
onbeantwoord gelaten, omdat zij vermeenden bij de onderhandelingen aIle discussie over de handelingen en beweeggronden
van andere mogendhedenzorgvuldig te moeten vermijden.
Anders zou zij de gevolmagtigden van de Vereenigde Staten
hebben toegevoegd, dat ' het voorbeeld van Engeland in deze
niet toepasselijk is, omdat de belangen verschillende zijn; dat
Engeland, zonder uitdrukkelijk van de Amerikanen een equivalent voor hunne admissie in de kolonien te vragen, aIles van
.Amerika bedongen heeft, wat het naar desselfs insulaire ligging
noodig had 1), en dat desselfs Amerikaansche bezittingen nagenoeg aan het gebied der Vereenigde Staten grenzende, het welbegrepen belang der Engelschen vordert, dat zij de Amerikanen
voor hun belang in die gewesten ontzien. Dat daarentegen de
Nederlanden in 'Europa door aangrenzende landen als 't ware
omgeven, uitgestrekter behoefte hebben en gevolgelijk op eenen
anderen voet moeten stipuleren; en dat, wat de kolonien betreft,
de aangevoerde reden, welke de Engelschen gedeeltelijk van
hUn koloniaal systema heeft doen afwijken, hier niet aanwezig is.
II. Nog werd bij de nota van 8 September door de gevolmagtigden aangevoerd, dat, indien de Vereenigde Staten geene
koloni~ hebben;'-zulks is, omdat zij geen gedeelten van hun
territoir als kolonim beschouwen en dat, om niet van andere
1) Bij het verdrag, 3

Juli 1815 tusschen deze staten gesloten.
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streken te gewagen, voorzeker de Louisiana, zoo uit boofde van
derzelver producten als .omdat bet eene kolonie geweest is, voordat de Amerikanen in den jare 1803 er den aanwinst van deden I),
in het aspect van kolonie kan komen, en dat zij, die voor de Louisiana geen koloniaal systema hebben aangenomen, regt hebben
om ook bij andere nati~, die koloni~n bezitten, niet door dat
systema gedrukt te worden. Het ongegronde van al deze raisonnementen en bet onaannemelijke der gevolgtrekkingen,
daaruit afgeleid, is door de ondergeteekenden, gelijk zij vertrouwen, volkomen ontwikkeld bij derzelver nota van 12 September. De kolonien van dezen staat moeten, zoo uit boofde van
derzelver distantie van het moederIand als van bet oogmerk
van derzelver oprigting, door andere wetten en reglementen
bestuurd worden dan bet grondgebied van den staat in Europa.
De grondwet beeft dit erkend door aan den koning bet oppergezag over's lands buitenlandscbe bezittingen op te dragen I),
van wien gevolgelijk de reglementen en instructien emaneren,
waarna dezelve als een afzonderlijk gedeelte van den staat geadministreerd worden.
Wanneer de kolonien van den staat bescbouwd worden als
bet kracbtdadigst middel ter opbeuring en bevordering van onze
nationale scheepvaart, dan moeten, om dat doel te bereiken, de
vreemdelingen zoo niet geheel uitgesloten, immers onder zoodanige restrictien geadmitteerd worden, dat Z. M. ~s onderdanen
met voordeel kunnen blijven navigeren. Voortsis bet onbetwistbaar, dat bet koloniaal systema van dit rijk op liberale gronden
gebouwd is; dat de ingezetenen der Vereenigde Staten reeds als
de meest begunstigde natie in onze kolonien behandeld worden
en dat zij, als geene kolonien bezittende, daartegen geen soortgelijk equivalent kunnen aanbieden.
Wijders bebben de ondergeteekenden bet argument over de
Louisiana geenerveerd door te betoogen, dat. het gouvernement
der Vereenigde Staten dezelve ten allen tijde als een integrerend
gedeeIte van den ' staat beeft beschouwd en a1s zoodanig door
gedeputeerden op bet congres doet vertegenwoordigen; dat na
bet traktaat van 17821) bet gebied der beide staten is vergroot
') Lousiana werd 30 April 1803 door koop van Frankrijk verworven.
~) Art. 60. (Cw, 18IS.)
3) Ret tractaat 'van 8 Oct. 1782.
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geworden, dat der Nederlanden door de zuidelijke provincibl en
dat der Vereenigde Staten door de Louisiana; dat de voordeelen,
welke voor den handel der beide staten uit die respective vergrootingen voortvloeyen, aan de zijde der Amerikanen reeds gevestigd, doch voor den Nederlander slechts in het verschiet ge
opend zijn; dat alzoo de vergrooting van grondgebied der Vereenigde Staten rut een commercieel oogpunt OOschouwd ter
nauwemood de vergrooting der Nederlanden door de zuidelijke
provincibl kon opwegen en dat gevolgelijk de applicatie van bet
traktaat van I782 op de tegenwoordige uitgestrektbeid van bet
gebied der Vereenigde Staten en van bet Koningrijk der Nederlanden in Europa de wederzijdsche belangen in evenwigt bragt,
terwijl ieder voordeel, hetwelk een der OOide staten ' bovendien
mogt reklameren, beboort te worden gereciproceerd.
I2. Daar nu de gevolmagtigden der Vereenigde Staten verklaarden, dat zij niet geautoriseerd waren om voor de admissie in
de kolonibl van dit rijk een equivalent aan te bieden, hebben de
ondergeteekenden verklaard over de kolonien niet te kunnen
stipuleren, dan nadat de gevolmagtigden zich in staat zouden
gesteld zien om zoodanig equivalent aanbod te kunnen doen.
De ondergeteekenden waren te meer huiverig om over de admissie der Amerikanen in's rijks kolonien, vooral voor die in de
Oost-Indien, bepaalde stipulatien, bijvoorbeeld in den geest
der Engelschen te maken, uit hoofde dat aan KommissarissenGeneraal in Oost-Indie het formeren van het systema van 00gunstiging der Nederlandsche scheepvaart boven die der vreemden, beboudens de verdere approbatie van Z. M., is opgedragen 1)
en dit systema tot hiertoe niet bekend is I).
I3. De gevolmagtigden der Vereenigde Staten hadden zich
voorbehouden, gelijk reeds vroeger gezegd is, om in gevalle de
admissie in de kolonien exceptien of restrictien mogt ontmoeten,
alsdan de door ben geproponeerde gelijkstelling van regten te
wijzigen.
In de vierde zitting van den Ben September en bij een verbale
nota van den gen September gaven zij te kennen die gelijkstelling
niet te hebOOn voorgeslagen dan in de onderstelling, dat de
') Art. 20 van de Instructie der Commissarissen·Generaal.
I) Vgl. het rapport der C. C. G. G. van 28 Augustus 1818. (Elout. Bijdragen JII, bl.
257 v. v .)
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schepen en goederen der Vereenigde Staten op dienzelfden voet
in de buitenlandsche bezittingen van dit rijk zouden geadmitteerd worden en dat in het tegenovergestelde geval hunne propositien, ingevolge hunne instructien, zich alleen uitstrekten
tot de producten en fabrikaten der beide landen.
Deze restrictie is door de ondergeteekenden in de vijfde zitting
van den I3en September en in de nota van dien datum opzettelijk behandeld, het onuitvoerlijke en voor den handel van dit
rijk onaannemelijke van zoodanige stipulatien aangetoond en
tevens het incohaerente daarvan met het eerste voorstel van de
Amerikaansche gevolmagtigden om het traktaat van 1782,
waarbij soortgelijke restrictie, a1s met onze geografische ligging
ten eenenmrue onbestaanbaar, niet gemaakt is, voor de gansche
uitgestrektheid der beide staten aan te nemen.
14. Dan hoedanige beweegredenen ook door de ondergeteekenden warenaangevoerd, scheen de volmagt der Amerikaansche plenipotentiarissen zich tot de reeds door hen gedane propositien te bepalen en de latere bijeenkomsten en nota's, over en
weer gewisseld, hebben eeniglijk over de wederzijdsche reeds
bekende sustenuen gerouleerd.
IS. Het is alzoo de begeerte van het gouvernement der Vereenigde Staten om in al de bezittingen van het rijk der Nederlanden, de kolonien daaronder begrepen, als eigen ingezetenen te
worden behandeld en dit eeniglijk te doen opwegen door onzen
handel en scheepvaart in de Vereenigde Staten op gelijken voet
te admitteren of weI om, ingevalle de kolonien van dezen staat
voor de Amerikanen niet anders open blijven dan op den voet
der meest begunstigde natien, de gelijkheid van regten te beperken tot de produkten en fabrikaten der beide landen. Dit
alternatief is voor geene keuze vatbaar en zoude in beide gevallen aan onze nationale scheepvaart eene gevoelige slag toebrengen of den handel van dit rijk op de Vereenigde Staten grootendeels denkbeeldig maken, het nadeel aandeze en het voordeel
aan gene zijde laten. En hoe groot d~ ook reeds de voorregten
zijn, welke aan de scheepvaart en handel der Amerikanen op
's rijks kolonim zijn toegestaan, zoude het nog verkieslijker zijn
dezelve te Iaten op denzelfden voet, dan weI door een traktaat
nog grooter voorregten te verleenen door een der beide propositim aan te nemen.
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16. De ondergeteekenden vermeenen, dat het eenige middel
om de belangen zooveel mogelijk in evenwigt te brengen, daarin
·zoude gelegen zijn, dat de regtstreeksche handel van aIle goederen, zonder onderscheid van naam of oorsprong (behaIve aan
dezulken, waarvan de in- of uitvoer in het algemeen verboden is)
in de respective staten aan geene hoogere Iasten of regten ware
onderworpen, hetzij de goederen in eigen schepen of weI in
schepen van den anderen staat werden in- of uitgevoerd. En de
gevolmagtigden van Amerika hebben meer dan eens te kennen
gegeven, dat op de wederkeerige behoeften en voordeelen, uit
onze geographische ligging profluerende, in Amerika niet gerekend
was en dat die ligging eene andere wijziging van stipulatien vordert dan waartoe zij geautoriseerd waren.
17. De gevolmagtigden der Vereenigde Staten hebben de wederzijdsche propositien gerecapituleerd en van hunne zijde nader
trachten aan te binden bij twee nota's van den I6en en lBen
September, terwijl zij in de 6e zitting van den 18en September
hunne verklaring van den Ben bevorens herhaaId hebben, dat zij
namelijk de gelijkstelling van regten niet anders hadden voorgeslagen dan in de onderstelling, dat zulks ook op de kolonien van
dezen staat zoude toepasselijk zijn.
18. De beide laatste nota's zijn door de ondergeteekenden
opzettelijk behandeld en in het breede beantwoord bij de nota
van 30 September, waarop welligt nog een antwoord van de plenipotentiarissen is tegemoet te zien, aIzoo dezelve, hoezeer in de
laatste zitting aangekondigd, eerst na het vertrek van den heer
Gallatin tot hunne kennis konde komen.
Bij den aanhef van die nota is eene vergelijking gemaakt
tusschen de regten op schepen en goederen, in de respective landen
thans geheven wordend, ten blijke dat de buitengewone lasten
op de goederen uit de West-Indien in de Nederlanden ingevoerd,
welke onder de benaming van recognitie-gelden voormaals als
eene verzwarende exceptie op het tarief van 1725 bestonden, bij
de wet v~ 27 Mei 1815 1) zijn afgeschaft en bij de wet van 3 October 1816 2 ) niet weder ingevoerd, waardoor de Vereenigde Staten,
wat den invoer van hunne talrijke producten betreft, van zeer
1) Stsbl. no. 37.

•) De tariefwet. (Stsbl. no. 53.)
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gunstige konditie geworden zjjn; dat voorts het buitengewoone
lastgeld, bij de wet van 3 October 1816 op de vreemde scbepen
gesteld, is opgebeven ten beboeve van de Amerikaanscbe scbeepvaart; dat de producten van onze kolonien, met Amerikaanscbe
scbepen aangevoerd, aan geene boogere regten onderhevig zijn
dan wanneer die. met Nederlandscbe scbepen aangebragt worden;
dat al deze liberaliteiten uit eigen beweging en ongevergd zijn
daargesteld. Dat intusscben bet gouvernement der Vereenigde
Staten, hetwelk bij de bekende acte van het congres van den
3en Maart 1815 het beginsel van wederkeerigbeid openlijk beeft
aangekondigd I), tot nog toe niets gedaan beeft om den handel
en de scheepvaart der Nederlanden te begunstigen. Dat er alsnog
geen vooruitzigt is voor de afscbaffing van het buitengewone
lastgeld op de scbepen ter beantwoording van hetgeen dezerzijds reeds gedaan is; dat de booge regten, welke de. goederen in
de Vereenigde Staten drukken, nog bovendien met 10 %verboogd
zijn en daardoor aan onzen bandel zelfs de kans van voordeel
is benomen. Dat deze dispariteiten niet langer kunnen bestaan,
maar dadelijk en zelfs zonder eenige stipulatie van traktaten
behooren vereffend te worden door dezerzijds de buitengewone
last- en bavengelden op de Amerikaanscbe scbepen weer te herstellen en ter bekwamer tijd op de bandel en de scbeepvaart der
Vereenigde Staten zoodanige lasten te bepalen, als noodig zullen
zijn om de wederzijdsche voordeelen in evenwigt te brengen.
I9. Nadat vervolgens uit de handelsbalans tusschen de beide
staten is aangetoond, dat- de Vereenigde Staten van Amerika
in de geografiscbe ligging en de wetten van dit rijk bet onscbatbaar voorregt vinden om zicb van bunne produkten te ontdoen
en tevens vreemde waren aan te brengen, terwijl de Nederlanders
in de Vereenigde Staten dat voorregt nimmer in die mate kunnen genieten uit boofde van de geografische ligging en voor bet
tegenwoordige bijna gebeel van betzelve verstoken' zijn door
de booge regten, welke op scbepen en goederen drukken en indirect de havens sluiten, en nadat nog eenige reflexien door de
Amerikaansche gevolmagtigden, bij de beide laatste nota's geopperd, door de ondergeteekenden waren beantwoord en, gelijk
zij vertrouwden, wederlegd, is ten slotte door de ondergeteekenI) De Reciprocity-act.
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den ter kennisse van de gevolmagtigden gebracht, dat er nog een
punt was, waarover zij niet geautoriseerd waren te onderhandelen en hetwelk zij dus alleen mededeelden, ten einde bij nadere
instructien indertijd ook daarop zou kunnen worden geregardeerd, te weten: dat de Hollanders bezitters zijn van import ante
landerijen in het gebied der Vereenigde Staten, doch onder een
zeer onereuse conditie, van namelijk dezelve niet dan aan ingezetenen te mogen transporteeren, waardoor .zij in de vrije beschikking over hun eigendom merkelijk worden belemmerd;
hoedanige belemmering de ingezetenen der Vereenigde Staten
in de Nederlanden niet treft en alzoo door het beginsel van
billijke reciprociteit gewraakt wordt.
Eene stellige reclame deswegens is te vinden in eene missive
van den heer W. Willink te Amsterdam 1).
zo. Inmiddels hadden de gevolmagtigden der Vereenigde
Staten in de 7e zitting van den zoen September voorgesteld om
uit aanmerking van de onwaarschijnlijkheid om voor het tegenwoordige over de voornaamste punten tot een besluit te zullen
komen en ten einde door gepaste maatregelen de betrekkingen
van handel en vriendschap, zoo gelukkig tusschen de beide mogendheden bestaande, aan te kweeken, het gansche ondelwerp
ter kennisse te brengen van de respective gouvernementen en
inmiddels de conferenti~n op te schorten.
ZI. Alvorens dat voorstel aan te nemen werd door de ondergeteekenden opgemerkt, dat er op deze wijze een punt onafgedaan
zoude blijven, hetwelk in de ze en 3e zitting was behandeld, als
wanneer de gevolmachtigden der Vereenigde Staten hadden
voorgeslagen om het tractaat van I78z toe tepassen op de geheele
uitgestrektheid der beide staten, welk voorstel de ondergeteekenden hadden aangenomen en nog bereid waren aan te nemen
en te onderteekenen, als daartoe volkomen gemagtigd; want dat
de weinige modificatien, welke dat tractaat volgens het gevoelen
van de ondergeteekenden zouden behooren te ondergaan, slechts
accessoir waren en geenszins het aannemen van dat traktaat
moesten verhinderen.
Hierop gaven de gevolmagtigden te kennen, dat zij na alles
weI te hebben ingezien, voorzagen dat hun gouvernement eerder
') Is als bijlage bij bet rapport gevoegd, maar bier weggelaten.
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zoude overhellen tot een nieuw tractaat, geschikt naar den tegenwoordigen staat van zaken, en hebben toen zelve toegestemd, dat
het principe "vrij schip, vrij goed" naar de tegenwoordige opinien
behoorde gemodificeerd te worden. Voorts vermeenden zij door
de propositien om de geheele zaak ter kennisse van de respective
gouvemementen te brengen, alle incohaerentie te sauveeren.
De ondergeteekenden, na alsnog op de opzettelijke behandeling
van het aannemen van het tractaat van 1782 te hebben geinsisteerd, hebben eindelijk gemeend aan het verlangen der plenipotentiarissen te moeten toegeven en in het opschorten der conferentien bewilligd.
.
22. De ondergeteekenden zullen thans Uwe Exc. bekend
maken met de gronden, op welke zij in de derde zitting eene
restrictie hebben geproponeerd op het 2e punt 1), door de Amerikaansche gevolmagtigden in de vorige zitting van 30 Augustus
voorgedragen betreffende de gelijkstelling der regten op schepen
en goederen.
De gevolmagtigden namelijk wilden eene algemeene gelijkstelling van regten en lasten, zoo op de schepen als op de goederen, daarmede in- of uitgevoerd wordende respectievelijk in de
beide landen op den voet als eigen onderdanel,l, en in deze propositie vermeenen zij een volkomen equivalent gelegen te zijn vool'
hunne admissie ook in de kolonien van dit rijk; intusschen
hebben de ondergeteekenden voorgesteld om de gelijkheid van
regten niet verder te extenderen dan tot den regtstreekschen handel tusschen de beide landen en vool' de cabotage I) elkander als
de meest begunstigde natie te be~andelen. Deze restrictie stl'ookt
weI niet met het voormalig systema van inkomende en uitgaande
regten der Nederlanden, doch wordt door den tegenwoordigen
staat van zaken als 't ware ingeroepen. Het is overbekend, hoezeer
wij thans, door fiskale wetten als omgeven, bedacht moeten zijn
op middelen ter opbeuring van onze daardoor gedrukte scheepvaart, welke mede in het bijzondel' te worstelen heeft met de
scheepvaart del'Vereenigde Staten, die zich tegenwoordig reeds
zoozeer heeft uitgebreid; dat dezelve in staat is om de vrachtvaart
in den uitgestrektsten zin van het woord met succes te drijven.
1) Vgl. hierv66r § 7.

') Onder cabotage verstaat men in Amerika aileen de kustvaart en de vaart op de
West·lndien en bij ons de vracbtvaart in bet algemeen. (NoQt van de rapporteurs.)

HANDELSRELATIES MET DE

Onder de middelen nu, welke tot opbeuring van ooze scheepvaart zouden kunnen strekken, heeft de kommercie zoowel in de
noordelijke als in de zuidelijke provinci~n, na rijpelijk de doelmatigheid en uitvoerlijkheid derzelven te hebben overwogen, bijna
eenparig verklaard, dat men het beste gevolg voor ooze scheepvaart daarin gelegen zag, dat het zout, door vreemde schepen
aangevoerd, met 11.- per IOO U belast werd. Wanneer nu deze
maatregel bij het gouvemement ingang vindt en algemeen gemaakt wordt, dan zoude voorzeker een onbeperkte gelijkbeid van
regten, met de Vereenigde Staten bij een traktaat gestipuleerd,
dezelve grootendeels illusior of de nakoming van het traktaat aan
klagten en zwarigheden onderhevig maken.
Eene tweede aa.'1,leiding voor die restrictie is ontleend uit de
memorie van den Directeur-Generaal der Konvooyen en Licenten 1), houdende bedenkingen over het bij het Departement van
Koophandel en Kolonien ontworpen project-traktaat met Arnerika I), welke memorie aan Uwe Exc. bekend is. Daar toch zegt
de heer Directeur-Generaal door Z. M. gelast te zijn een wet voor
den theehandel I) te ontwerpen, en zonder bier te plaatse dat
onderwerp opzettelijk te behandelen, is het niettemin van belang
om op te merken, dat ingeval de vrije theehandel mogt worden
ingevoerd met de bepaling, dat de thee, met vreemde schepen
aangevoerd, hoogere regten zoude betalen dan die met Nederlandsche schepen ingebragt, alsdan alweder de stipulatie van gelijke regten, zooals die door de Amerikaansche gevolmagtigden .
bedoelt is, tot difficulteiten zoude aanleiding geven, welke de
goede trouw dezerzijds, alsmede het wederkerig belang bij de
duurzaamheid der traktaten gebiedt zooveel mogelijk te voorkomen.
En het was op deze gronden, welke niet voeglijk aan de plenipotentiarissen konden ontwikkeld worden, dat de ondergeteekenden, in algemeenen termen sprekende, te kennen gaven, dat zij
vermeenden, datde voorzigtigheid de door hen gemaakte restrictie noodig maakte.
1) Jhr. H. L. Wichers. Diens bier vermelde memorie is van.s Aug. 1817 en onderwerpt
bet door Goldberg bij den koning ingediende rapport, project-tractaat en de memorie van
adstructie aan bedenkingen, door Goldberg zijnerzijds weer in een ..Geschrift van solutil!n" beantwoord.
I) Vgl. hierv66r no. IV, bl. 220.
") De latere wet van 24 December 1817 (Stsbl. no. 36.)
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23. De ondergeteekenden. na den loop der onderhandelingen
te hebben geschetst. zouden voorzeker de eervolle taak. door
z. M. den Koning hun opgedragen. slechts ten deele vervuld
achten. indien zij niet in afwachting van de nadere openingen.
welke de gevolmagtigden der Vereenigde Staten bij vervolg
mogten doen en vande instructien. welke Z. M. vervolgens zal
goedvinden deswegens aan de ondergetekenden te doen toeko.
men. in overweging gaven. dat de staat van zaken tusschen de
Vereenigde Staten en het rijk der Nedetlanden vordert. dat de
buitengewone last· en havengelden weder op de Arnerikaansche
schepen gelegd worden van 25 stuivers voor elke ton. aldaar
zijnde circa een half last. terwijl de eigen schepen niet meer dan 3
stuivers voor datzelfde regt betalenj daartegen betalen de Arnerikaansche schepen in de Nedetlanden niet meeT dan de eigen
schepen. dat is (voor een dubbelde hoeveelheid) per last van 2
tonnen op het inkomen 30 stuivers en op het uitgaan r5. zoodat,
naar de Amerikaansche maat gerekend. de Nedetlander in de
Vereenigde Staten 50 stuivers voor last geld betaalt. waar de
Arnerikaan in de Nedetlanden met 30 stuivers volstaan kan.
24. Het gouvernement der Vereenigde Staten. na van het op·
heffen van die buitengewone last- en havengelden op desselfs schepen in het rijk der Nedetlanden op eene officieele wijze, door
Z. M. 's zaak gelastigden: te Philadelphia 1) te zijn onderrigt en
om de wederkeerige afschaffing der buitengewone lastgelden in
Amerika aangezocht (als staande die afschaffing in geen verband met het te sluiten traktaat), heeft aan dat verzoek niet
voldaan. en zulks op grond dat het nog niet was gebleken. dat
ook in de kolonien van dit rijk die afschaffing of vermindering
van regten plaats had, alsmede dat er onderhandelingen geopend
waren.
Het consteert dus, dat in de Vereenigde Staten van de Nederlandsche schepen meerdere regten dan van eigen schepen worden
gevorderd. nadat vanwege Z. M. de afschaffing van het buitengewone lastgeld voor de Arnerikaansche schepen aan het gouvernement is bekend gemaakt, en dit is volgens artikel 206 van de
wet van 3 October r8r6 I) eene voldoende reden om de Ameri-

w.

I) J.
ten Cate.
") Art. 206 luidt : Van Nederlandsche schepen, onder Nederlandsche vlag varende,

zal voor lastgeld op het inkomen betaald worden 30 stuivers en op het uitgaan 15
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kaansche schepen aan het buitengewone lastgeld te onderwerpen.
De wederinvoering van die lasten wordt bovendien door de
kommercie van dit rijk algemeen en met nadruk verlangd, en om
niet van dagelijks herhaalde individueele reclames te gewagen,
hebben de ondergeteekenden gemeend bij deze te moeten overleggen een adres van de Kamer van Koophandel en Fabryken te
Amsterdam 1), waaruit ten overvloede kan blijken van de voordeelen, welke in het rijk der Nederlanden aan den handel en de
scheepvaart der Amerikanen worden verleend in tegenoveistelling van het onmatig douane-systema van de Vereenigde Staten,
waardoor onzen handel en scheepvaart gedrukt, ja uitgesloten
wordt.
25. De herstelling der buitengewone lastgelden als een middel, voor dadelijke executie vatbaar, op den voorgrond geplaatst,
laat den wensch bestaan om ter bekwamer tijd en gelegenheid
insgelijks de regten op de goederen, waarin eene nog grooter
dispariteit bestaat, door gepaste maatregelen zoodanig te verhoogen, dat het evenwigt zoo na mogelijk hersteld worde.
De kommissarissen-plenipotentiatissen tot de onderhandelingen over een tractaat van koophandel en zeevaart
met de Vereenigde Staten van Amerika,
(w.g.) JOHANN GOLDBERG.
(w.g.) J. C. VAN DER KEMP.

stuivers van elke last, dat de schepen inhouden mz..... En zullen in betrekking
tot bet lastgeld mede als Nederlandscbe scbepen worden behandeld aile dezulke,
welke de vlag van en tehuis bebooren in een rijk, staat of baven, alwaar van de
Nederlandscbe scbepen geene meerdere of andere lasten dan van eigene scbepen wor·
den gevorderd.
') Is als bijlage bij dit rapport gevoegd, maar bier weggelaten.

VII.
TWEE RAPPORTEN VAN A. R. FALCK OVER EEN POGING IN
1820/21 GEDAAN TOT BET AANKNOOPEN VAN HANDELSBETREKKINGEN MET DE AAN DE ZWARTE ZEE GELEGEN HAVENS.
Ten einde het vermoeden te ontgaan alleen gewag te maken van maatregeien, waarin zijn administratie slaagde, schrijft Falck in zijn Gedenkschriften 1), wi! hij neen halve pagina" besteden .aan het relaas van een
mislukte poging om de Nederlandsche vlag in een bestendige vaart op de
hav,ens van de Zwarte Zee te brengen. De voorstelling, die hij daarin geeft
van den loop dezer geschiedenis, wijkt op enkele punten at van die, welke
de ·hierachter gepubliceerde stukken geven.
Wat de rol betreft, die Falck persoonlijk bij de voorbereiding van deze
expeditie speelde, blijkt uit de Gedenkschriften, dat deze grooter is geweest dan hij het heeft willen doen voorkomen in zijn rapporten aan den
koning.
Na lezing der stukken is men eenigszins verbaasd Falck in dit gezelSChaP aan te tre:tIen. Een avonturier noemt van NageU'), over het plan
gevraagd, een der hoofdpersonen in zijn nota, en de ander, de leider van
den tocht, wordt later door Falck zelf een half gefailleeroe reeder te
Brugge genoemd.
Bet doel van den tocht is handelsrelaties aan te knoopen met de landen,
aan de Zwarte Zee gelegen, niet, zooals men zou verwachten, met havens, die in opkomst waren, maar met onbekende gebieden - Circassie-,
waarheen men op goed geluk wi1 varen. Van Nagell heeft geen ongelijk
gehad dit pla~ ernstig ai te raden, zooals Falck trouwens later zelf toegeeft. Maar in de jaren 1820/21 verdedigt Falck het plan - dat z ij n
plan was - tegen het advies van zijn ambtgenoot van Buitenlandsche Zaken in. · Bij zelf heeft den tocht aan de deelnemers voorgesteld, zooals hij
in zijn Gedenkschriften meedeelt. Wat is natuurlijker dan dat hij ditmaal

1) R. G. p .. Kleine Serle no. 13 (1913), bl. 2S6•
•) De staatssecxetaris van Buitenlandsche Zaken.
NED. J[CON.-HtST. ARCHIEF. JAARBOEK t.
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vasthoudender is geweest dan men van hem in de gegeven omstandigheden
zou verwachten.
Naar Falck meent, is op den eersten tocht nog een tweede gevolgd; hierover ontbreken echter de gegevens. In elk geval denkt hij nog in het begin
van het jaar 1822 aan voortzetting dezer pogingen 1). Al heeft geen dt)zer
succes gehad, zij blijven een merkwaardig bewijs hoe naast de geringe ertergie van ondernemers en reeders de regeering er in dezen tijd voortdurend
naar streefde de relatien op commercieel gebied uit te breiden en te versterken.
N. W. f.

1.
EERSTE RAPPORT VAN A. R. FALCK AAN DEN KONING
BRUSSEL,

I) I).

den 23en December 1820.

1. De admissie der Nederlandsche vlag op de Zwarte Zee
heeft den kolonel Rottiers ') op het denkbeeld gebraeht om de
waamemingen, welke hij gedurende zijne reizen langs de zuidelijke kust van die zee gedaan heeft, bijeen te zamelen ter voorliehting en opwekking voor nationale handelhuizen, welke genegen mogten zijn eene expeditie naar die gewesten te doen, alwaar
volgens de lokale bevinding van den heer Rottiers velerlei voortbrengselen uit onze fabryken met voordeel tegen landsprodueten
te verhandelen zouden zijn; hij vermeent bereids bij twee huizen
te Antwerpen, aan welke hij eene memorie over dat onderwerp
heeft medegedeeld, de lust tot zoodanige onderneming gaande gemaakt te hebben.
2. Middelerwijl heeft hij den heer J. Delescluze te Brugge in
kennis gebragt met iemand, wien de taal en zeden van de I>ewoners der Cireassisc:ile grenzen, welke door den heer Rottiers niet
bezocht zijn, van nabij bekend zijn, den heer Taitbout de Marigny,
1) Falck, Ambtsbrleven, bI. 8S.
I) Algemeen Rijksarcbief, Aanwinsten 1908, LXI, no. 6.
I) Bernard Eug/me Antoine Rottiers (geb. te Antwerpen in 1771, over!. in 18S8)
week met Willem V naar Engeland uit. Na het herstel verliet bij als kolone1 het Russi·
sche leger, waarin bij had dienst genomen, en werd in 1820 in demeIfden rang
overgeplaatst in het Nederlandsche leger. Kort voordien had hij een studiereis naar
Rusland en langs de Zwartll Zee gemaakt. De resultaten biervan zijn door hem neergelegd in een werk: Ttin~raire de Tims A Constantinople. (Nieuw Ned. Biogr. Wdb.
I, 684.)
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in de Levant van Fransche ouders geboren, doch als luitenant in
Russischen zeedienst de Zwarte Zee in vele rigtingen doorkruist
hebbende en volgens den heer Rottiers eene grondige kennis bezittende van de wijze, waarop met de Circassische volksstammen
een voordeelige ruilhandel kan gedreven worden.
3. Die man is thans buiten bestaan en heeft zich uit dien hoofde
den heer Delescluze aangeboden om, indien hij een of meerder
schepen derwaarts uitrusten wilde, dezelve te verzellen en in een
weinig bezocht oord den weg aan te wijzen om de beste vruchten
zijner ondememing te plukken. Deze heeft zich dit aanbod laten
welgevallen en is deswege met den heer Taitbout in schikkingen
gekomen. Zijn plan is om een schip met die artikelen te bevrachten, welke naar het oordeel van zijn gids op de plaats hunner bestem.ming de gezochtste objecten van ruiling uitmaken, als
kruid en lood, aarden potten en pannen, linnen en linnengaren,
ijzerwerk, spijkers, werktuigen voor den landbouw enz., tegen gedroogde en gezoutte huiden, hazenvellen, schapenvachten, pelterijen, wolle, katoen, wasch, galnoten, ruw koper, gayachout enz.,
zijnde bij een weI berekende ruiling courante en winst beloovende
artikelen . . .. Voorts wilde heer Delescluze zich personeIijk aan
het hoofd der ondememing stellen en bij zijne terugkomst een
zijner zonen, die hem zal vergezellen, aldaar achterlaten ter
oprigting van een vast handelsetablissement, ten ware zich daartegen gewigtige en vooraf niet te berekenen zwarigheden mogten
opdoen.
4. Ik houde mij overtuigd, dat U. M. uit dit beknopt verslag
met genoegen zal ontwaard hebben, dat zich in het verschiet
eene nieuwe bron van welvaa.i1: aan H. D. onderdanen vertoont
en ik vleye mij, dat mijn voorstel om de pogingen te ondersteunen
van hen, die deze bron willen opzoeken en aan den gang helpen,
U. M. welgevallig zijn zal.
5. In dat vertrouwen zij het mij gegund H. D. te mogen doen
opmerken, dat het huis van P. Delescluze en Zoon te Brugge,
thans alleen door meergenoemden heer J. Delescluze gevoerd
wordende 1), door opgevolgde rampen in den handel te veel van
desselfs vermogen verloren heeft oin zich am alle de kansen eener
nieuwe expeditie te kunnen wagen zonder eenig vooruitzigt om de
') Vgl. hierachter bl. 247, noot 3.
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mogelijke mislukking zijner eerste en welligt in de gevolgen voor
anderen zeer nuttige onderneming op deze of gene wijze, imm~rs
gedeeltelijk vergoed te zien. Bovendien moet hij, hetzij de zaak
winst of verlies geeft, den heer Taitbout, zonder wien hij in dit
geval niets doen kan, in billijkheid beloonen.
6. Maar het zal tot het welslagen der expeditie naar mijn inzien niet aIleen noodig zijn den ondernemer door een premie aan
te moedigen, maar tevens den heer Taitbout met eenig caracter
te bekleeden, ten einde in die havens van de Zwarte Zee, welke
men voornemens is te bezoeken, de Nederlandsche vlag te kunnen aankondigen. Zijnvroeger verbIijf in die gewesten en zijne
kennis van de verschillende tongvallen, bij die onbeschaafde
volksstammen in gebruik, maken hem daartoe onmisbaar. Ingevalle hij dus in kwaliteit van vice-consul ter beschikking van
den charge d'affaires te Konstantinopell) gesteld wierd, zou
deze hem van de noodige firmans kunnen doen voorzien om in de
Turksche havens oJ> een goed onthaal te kunnen rekenen, terwijI
hij in die afgelegen streken, welke gezegd worden tot het gebied
van Z. M. den keizer van Rusland te behooren, geene voorschrijving behoeft, wijl de inwoners aldaar, volgens zijne verzekering,
wat hunnen handel aangaat op den onafhankelijksten voet leven.
(Het spreekt vanzelf dat hier de havens van Odessa, Taganrok I)
enz. niet bedoeld worden, werwaarts ook deze expeditie niet bestemd is.)
7. Op grond van al het voorgaande neem ik de vrijheid U. M.
voor te stellen om aan den heer J. Delescluze te Brugge eene premie toe te leggen van 17.000.-, betaalbaar in twee termijnEm,
de eerste van 14.000.- voor of onmiddelijk nadat het bedoelde schip uit eene der havens van dit rijk naar de Zwarte Zee
zal onder zeil gegaan zijn, en de tweede 13.000.- onmiddeUijk
nadat hetzelve vandaar in eene Nederlandsche haven zal tijn
teruggekeerd; en om voorts den heer Taitbout de Marigny ian
te stellen tot vice-consul ter beschikking van den charge d'affaires te Konstantinopel, doch bepaaldelijk onder de verpligting
om aan boord van het schip van den heer Delescluze de voorgenomen reize naar de Circassische grenzen mede te doen en te
I

,
1) Testa.
I)

Taganrog, aan de Zee van Azov.
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helpen bevorderen, met toezegging van een tractement van

1700.- 's jaars, provisioneel voor den tijd van twee jaren of
zooveel korter als hij het voorwerp zijner benoeming mogt uit
het oog verliezen.
8. De premie zou voegelijk kunnen voldaan worden uit hetgene
op de buitengewone begrooting van 1821, ter bevordering van
handel, fabryken enz. 1) is uitgetrokken en de jaarwedde uit de
kas van den Levantschen handel I}. Tot dat einde zou de heer
Testa, gelijktijdig met de aanbeveling om de middelen, welke in
zijne magt zijn, ter bevordering dezer ondememing aan te wenden,
behooren gemagtigd te worden om aan den heer Taitbout gedeeltelijk bij het vertrek van Konstantinopel naar de Zwarte Zee
en gedeeltelijk bij de terugkomst vandaar en het vertrek naar
Europa op rekening van deszelfs tractement zooveel uit te betalen als daarop alsdan .zal verschenen zijn, met den len January
1821 gerekend te zijn ingegaan.
9. Ik moet bier nog bijvoegen, dat het aan den heer Taitbout
zoude kunnen vrijgelaten worden om in het vervolg en nadat bij
eenige diensten zal bewezen hebben, brieven van naturalisatie te
vragen. Zulks zoude hem een vooruitzigt op een blijvend bestaan
openen en het gouvemement de verzekering geven, dat hij zijne
krachten zal inspannen om nuttig te zijn en het vertrouwen te
regtvaardigen, hetwelk ik U. M. nu reeds aanrade van in hem
te stellen, op grond niet aIleen van de getuigenissen van den heer
Rottiers, maar ook en weI bijzonderlijk ten gevolge van het onderhoud, dat ik een en andermaal heb gehad en van het ontegenzeggelijk bewijs, welk ik van zijne bekwaamheid en ervarenis heb
aangetroffen in de door hem vervaardigde kaarten, teekeningen
en alleszins leerzame beschrijvingen der gewesten, op welken
het in dezen aankomt.
(w. g.) A. R. F.

1) Bedoeld is het bij art. 12 van de Beginselenwet van I~ Jull I8u ingestelde fonds
van 11.300.000 tot aanmoediging der nationale nijverheid.
I) De wet van 19 December 1817 over de vaart en handel op de Middellandsche Zee
verklaart, dat de beseherming van de vaart en den handel op de Middellandsche Zee
en de Schalen van de Levant grootere uitgaven dan andere ta,k\ren van mercantiele
industrie veroorzaakt; daaxom zullen hiervoor verschillende heffingen worden gedaan.
Art. 3 bepaalt, dat de opbrengst hiervan ter beschikking van de Directie van den Levantschen handel zal worden gesteld, die daaxvan onder jaarlijksche venintwoording
aan de Aigemeene Rekenkamer zal mogen gebruik maken ter bestrijding der kosten van
het beheer en de bijzondere bescherming, die deze handel en vaart vereischen.
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II.
TWEEDE RAPPORT VAN A. R. FALCK AAN DEN KONING

6

Januari

1).
1821.

1. Na gedurende drie jaren het voorregt te hebben genoten,
dat mijn ambtgenoot voor de Buitenlandsche Zaken I) met zijne
gave en onvoorwaardelijke goedkeuring vereerde mijne adviezen
over het stuk der Rhijnvaart, over de belangen van den Levantschen handel en over de andere objecten, omtrent welken het
U. M. zoo menigwerf behaagd heeft de beide departementen gemeenschappelijk te raadplegen, moet het mij in dubbelde mate
leed doen te bespeuren, dat wij onderling van meening verschillen
omtrent de aanmoediging, die de eerste handelsondememingen
op de Zwarte Zee vanwege het algemeen bestuur verdienen.
2. Het is ~aar, dat zoodanig verschil grootendeels begrijpelijk
wordt, wanneer men zich herinnert, dat de zaken, om den eigen aard
der ons respectievelijk opgedragen ministerien, uit een onderscheiden oogpunt moeten beschouwd worden, in zooverre als
het met de zorg voor onze buitenlandsche betrekkingen meer
overeenkomstig is zich angstvallig te houden binnen de palen van
het eens gekozen stelsel, naauwkeurig te waken voor de handhaving der algemeene regelen en zich zoo min mogelijk te laten
aftrekken door de beschouwing van omstandigheden, welke eene
uitzondering noodzakelijk zouden kunnen maken; terwiji daarentegen van hem, dien het ambtshave toekomt den gang der
nationale industrie gade te slaan, verwacht en zelfs gevorderd
worden kan, dat hij denzelven op weinig bekende wegen volge niet
aIleen, maar ook bevordere en gemakkelijk make; nieuwe uit~
zichten op werkzaamheid en welvaart niet verwaarlooze, omdat
zij flaauw zijn en onzeker, en de aanmoediging juist dan verleene, wanneer de proeve gewaagd en de kans der ondememing
twijffelachtig is. Maar ik meende echter. te mogen vertrouwen,
dat na de melding door U. M. zelven bij eene plegtige gelegenheid
van de vaart op de Zwarte Zee gemaakt, het ontwerp eener po-

1) Algemeen Rijksarchief, Aanwinsten 1908, LXI, no. 6.
I) Van Nagell tot J\mpsen.

·,
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giitg om ,zich de pas verkregen regten 1) ter nutte te maken en
de door U. M. geuitte hoop spoedig te verwezeiilijken, allerwege
bijval zoude vinden; tenminste erkenne ik gaarne, voor zooveel
mij betreft, dat ik mij van dat oogenblik af bijzonder verplicht
gehouden heb om zoodanige poging niet alleen te begunstigen,
maar zelfs desnoods uit te lokken.
3. Te Amsterdam en te Rotterdam zijn mijne insinuatien en
wenken daarotntrent onvruchtbaar gebleven en te Antwerpen
is de heer Rottiers, hoezeer aldaar woonachtig en bij voorname negotianten bekend, niet gelukkiger geweest.
4. Ten aanzien van den heer Delesc1uze schijnt bij den Minister van Buitenlandsche Zaken I) vooraI deze bedenking te bestaan, dat deszelfs zaken door vroegere ondernemingen verachterd zijn. Toegegeven dat het krediet van dien heer is verminderd, maar geenzins dat het hem aan aile middelen zoude ontbreken a), zoo blijft niettemin deze gewichtige aanmerking over, dat
c~ s' ill den andel zoowel als in andere gedeeIten van het ruime veld
U! fff oeillf erheid de ontginners zeer dikwijls lieden zijn van een ma.~;j i~~ lfs van een onbeduidend vermogen, maar die juist d~or de
~ :~ ~b$oefte om het te vermeerderen genoopt worden om hunne
'-U • k1fa 1en te beproeven aan ondernemingen, welke de rijkeren en
.'. Zi],

°e gevestigde middelen van bestaan hebben, of uit onoplet-

ten heid of uit vreeze voor moeite en zorgen veronachtzamen.
5. Ik ga verder en durve, zonder te gelooven dat mij de geschiedenis logenstraffe, beweeren dat niet weinige ondernemingen, die
bij de uitkomst zijn gebleken voor een grooten bloei vatbaar te
zijn en tot aanmerkelijk voordeel van den staat te strekken, hare
eerste ontwerpers niet dan verlies en verdriet hebben aangebracht,
waaruit voIgt dat in de oogen des bestuurs de geringheid der middelen geenzins eene voldingende reden is om eene op zich zelve
wenschelijke pr.oeve af te keuren of van ondersteuning te berooven.
6. Uit Brugge zijn voor eenige jaren de expeditien naar OostIndien tegelijkertijd door twee huizen aangevangen. Aan dat van
1) Onze charg~ d'affaires Testa, daarin ondersteund door den Russischen gezant te
Konstantinopel Stroganoff, had van de Turksche regeering verkregen, dat de doortooht
naar de havens aan de Zwarte Zee den Nederlanders met meer zou worden bemoel·
lijkt. (Falck, Gedenkschriften, bl. 256).
I) Van Nagell.
I) In zijn Gedenkschriften noemt Falck hem .. een half gefailleerde(n) reeder te
Brugge". (Aldaar, bl. 256).
'
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Sivane is alles medegeloQpen, dat van Delescluze daarentegen
heeft zoodanige schade geleden, dat het zich uit dien kostbaren
handel terugtrekt en deszelfs overgebleven kapitalen tot ondernemingen bestemt van een minderen omvang en waarbiJ het geld
spoediger wordt omgezet. In deze omstandigheden kondigt men
de vrije vaart der Nederlandsche schepen naar de Zwarte . Zee
~an 1). Wat wonder dat zulks de aandacht van den heer De1esc1uze wekt, wat wonder dat hij, na inlichtingen te hebben gezocht,
waar dezelven het best te bekomen waren, b. v. bij zijne correspondenten in Italien en in het zuiden van Frankrijk, besluit om
zich in een nieuw geopend handelskanaal te wagen, waarvan hij
hopen mag, dat zoo het vroeg of laat voor andere Nederlandsche
kooplieden voordeelig wezen kan, ook zijne verwachtingen van
hetzelve niet geheel en al teleurgesteld zullen worden.
7. En het is hier de plaats om U. M. te berigten, dat de in het
rapport van Buitenlandsche Zaken voorkomende onderstelling,
alsof er alleenlijk op een ruilhandel met de Circassiers gedoeld en
niet aan de Turksche havens gedacht wierd, geheel ongegrond is.
Zoozeer integendeel ligt het in het plan van den heer Delescluze
om deze havens, en namentlijk Trebizonde, te bezoeken, dat hij
juist uit dezen hoofde aanstonds met twee schepen wenscht te
vertrekken, ten einde handelsverbindtenissen op meer dan een
punt tegelijk te kunnen aangaan en zijne nieuwe speculatien, van welke Odessa en Theodosia I) geenzins uitgesloten
zijn, niet afbankelijk te maken van het lot, dat een enkelen bodem te beurt vallen kon. Zonderling echter, (dit is de uitdrukking
van het rapport dat ik wederlegge), zonderling zoude het mij niet
voorkomen, indien.men zich bij dezen tocht tot de min bezochte
streeken bepaalde en de bekende havens voorbij zeilde. In deze
immers zoude het zeer weI kunnen zijn dat de natien, die er vroeger dan wij zijn toegelaten geweest, zich een blijvende voorkeur
hadden weten te verzekeren, terwijl daarentegen de handel met
Circassien nog onontgonnen is. Het komt hier alIeenlijk aan op de
meerdere of mindere kans tot winst. Daaromtrent mag men zich
eenigzins verlaten op de mercantiele ondervinding van den heer
Delescluze, wiens diepe overtuiging van het belang der zaak bijzonder hieruit blijkt, dat hij zich zelf mede scheep begeeft.
1)

VgI. noot

I

op bi. 247.

2) Haven op de Krim aan de Zwarte Zee .
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8. U. M. zal zeker niet van mij vergen, dat ik mij voor den goeden uitslag verantwoordelijk stelle, maar wat de belangrijkheid
der ondememing aangaat, de wenschelijkheid van een voorbeeld
voor andere handelaren, de noodzakelijkheid dat Nederlandsche
schepen spoedig in de Zwarte ~ verschijnen, de doelmatigheid
eindelijk van bij deze gelegenheid een gedeelte der som te besteden, die op de begrooting tot aanmoediging van den nationalen
handel uitgetrokken is, - nOpens dit alles denk ik nog evenzoo
als op den 23sten Dec. 1.1. 1) en kan dus niet anders dan de voorstellen inhaereren, welke ik bij mijn rapport van dien datum tot
vergunning eener in termijnen betaalbare premie gedaan heb.
9. Voor den heer Taitbout de Marigny had ik den provisione,.
len titel van vice-consul verzocht, niet aIleen om hem nuttiger
te doen zijn in de Schalen I), alwaar die schepen van tijd tot tijd
zullen aanlanden, maar ook om hem in eene geregelde onderhoorigheid aan den charge d'affaires Testa te brengen. Is daarbij en
bij het verleenen eenen zeer matige uitkeering uit de Levantsche
kas zwarigheid, zoo kan van dit denkbeeld worden .afgestapt,
maar wordt aan de zaak ten principale gevolg gegeven, zoo moet
ik verzoeken, dat gemelde uitkeering behouden blijve en betaalbaar worde gesteld uit denzelfden post, die de premie opleveren
zal. Want een fortuinzoeker moge deze de Marigny zijn (ik eerbiedig daaromtrent de menschenkennis van mijnen geachten
ambtgenoot), maar bij de bedoelde handelsreize is hij onmisbaar.
Ik wil ook niet tegenspreken, dat hij veel gezworven heeft, waar.toe de omstandigheid, dat hij in Morea geboren is, weI hetmeeste
heeft toegebracht. Zijn vader was daar consul-generaal en raakte
in de disgratie en emigratie van den ambassadeur Choiseul de
Gouffier gewikkeld. De zoon heeft zich het zwerven ten nutte gemaakt en velerlei kundigheden verkregen, waarvoor ik, na hem
meer dan eens te hebben gesproken, niet aarzel de .beste getuigenis te geven. Een goed oordeel en van eene zedigheid, die mij omtrent eventuele pretentien zeer gerust stelt, met verschillende talen bekend, een goed teekenaar, ervaren in 'het maken van kaarten, in de zeevaart bedreven - ik wensch nog dikwijis in het geval te zijn van fortuinzoekers van deezen stempel aan U. M.
dienst te verbinden.
(w. g.) A. R . F . .
1) Vg. het voorgaande stuk.
I) De ·z. ,. Schalen van de ·Levant.

VIII.
TWEE NEGOTIATIES TEN BEHOEVE DER HOLLANDSCHE
PORCELEININDUSTRIE, MEDEGEDEELD DOOR
DR. H. E. VAN GELDER.
Hier is bet de plaats niet om de bistorie der Hollandscbe porceleinindustrie in haar gebeel te geven; ik wi! slecbts een tweetal documenten inleiden,
die de economiscbe zijde der zaak in bet licbt stellen en daardoor voor die
historie belangrijke bouwstofien zijn; de artistieke zijde, welke in dit geval
wei zMr bijzondere beteekenis beeft, moge dan elders tot haar recbt komen. Slechts een korte algemeene scbets ga vooraf.
Het lag voor de hand, dat de porcelein-rage, die, na bet succes der Saksiscbe fabriek, zicb van Duitschland had meester gemaakt, zicb ook elders
zou doen gevoelen en dan ook zeker bier, waar aan den eenen kant de rijke
ontwikkeling onzer ceramiek en aan den anderen, de reeds oude kennismaking met en de liefde voor p6rcelein, daarvoo! den weg al hadden
bereid.
Een Duitsch edelman in Hollandschen dienst, nml. de Muider drost
graaf van Gronsfeld Diepenbroek, heeft ongeveer in 1767 te Weesp een
porceleinfabriek apgezet. die een zeer fraai product maakte, doch waaromtrent wij nog weinig meer weten, dan dat zij zeer nauwe relaties met ~vres
had, maar na den dood van den drost reeds in 1772 te gronde ging. Een
predikant llit de buurt. ds. Johannes de Mol in de Oude Loosdrecht, kocht
de vormen. gereedschappen en voorhanden grondstofien op. en begon
proeven te nemen ten einde zelf de fabrikatie te kunnen voortzetten. De
faam, dat de Saksische porceleinindustrie een goudmijn was, was daaraan
zeker niet vreemd.
Na eenige jaren was bij zoover. dat bij inderdaad met behulp van Duitsche werklieden een fabriek kon beginnen. Middelerwijl had een Duitsch
porceleinbakker, Anton Lyncker. wiens zoon in den Haag een winkel van
Saksische en DoorniksChe porceleinen dreef, het plan opgevat om aan dien
winkel een fabriekje te verbinden, waar bij aanvankelijk niet anders deed,
dan witte, dat is dus nog onbeschilderde, porceleinen uit Duitschland en
Doornik van verdere decoratie met goud, bloemen, vogels, landschappen
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enz. voorzien, zij bet dan ook onder bet voorgevim, dat hijzelf de parceleinen evenzeer vormde en bakte.
Toen de Mol daarvan boorde, acbtte hij bet noodig om voor zijn fabrikaat
een uitsluitend octrooi aan de Staten van Holland te vragen, wat bij in
Januari 1778 deed. Maar Lyncker volgde onmiddelijk zijn voorbeeld en
begon tevens zijn fabriekje, dat niet meer dan een zoogenaamde schilderwinkel was, in een werkelijke porceleinfabriek om te zetten.
Het gevolg was, dat geen van beiden octrooi kreeg, maar ook, dat zooweI Loosdrecbt aIs den Haag in de noodzakelijkheid kwamen om hun exploitatie zoo krachtig mogelijk te maken.
Lyncker ging daarmede voor, omdat hij er in slaagde eene negotatie van
10.000 gulden aan te gaan, verdeeld in 40 aandeelen van 250 gld. elk. De
magistraat van den Haag aanvaardde daarvan de "sur-intendance", en de
stadbouder gaf bet voorbeeld tot bet nemen van aandeelen. Een en ander
had ten gevolge, dat de leening in korten tijd ge~eel geplaatst was. Hierachter voIgt sub I de tekst eener obligatie, waarin het "plan van negotiatie" geheel is opgenomen, en waarin tevens wordt medegedeeld, dat een
commissie uit de aandeelhouders voor hunne belangen opkomt.
De wijze van rentebetaling en van afiossing wordt, zooals men zien zal, in
het stuk zelf duidelijk genoeg uiteengezet. Hier wil ik de aandacht vestigen op de bepaling, dat de producten der fabriek voor 1/. van den prijs van
gelijksoortige der Saksische fahrieken moesten verkocht worden.
Wat bij deze geldleening opvaIt, is het geringe bedrag ervan. Het
schijnt, dat Lyncker-zelf nog bedrijfskapitaal in de zaak had gestoken.
Toch was hij weldra overtuigd, dat de leening z~ker grooter had moeten
wezen: hij, en na hem zijn zoon, hebben steeds met geidgebrek te tobben
gehad na de twee of drie eerste jaren, en toen de ellende van den vierden
Engelschen oorlog daarbij kwam, kon de fabriek het nog maar enkele jaren
uithouden 1).
Daartegenover lijkt de opzet van ds. de Mol, die eene negotiatie van
tweemaal honderdduizend gulden in aandeelen van 500 gulden uitgaf,
heel wat grootscher, althans degelijker. Maar bij ~ader bezien is het groote
bedrag meer schijn dan werkelijkheid. De ondernemer begon met slechts
25.000 gulden te mogen opnemen van deze weI is waar genegotieerde, maar
voor bem zonder meer onbereikbare, immers "in de bank leggende" penningen. En deze 25.000 gld. kon hij aileen krijgen mits aan de commissa-

1) Zie over de Haagscbe porceleinfabriek mijn uitvoerig opstel in het Jaarboek 1915
der Vereeniging .. Die Hagbe" . .

/

PORCELEININDUSTlUE.

risl!en d~ negotiatie een hypotheek gevende op zijn fabriek met al den
aankleve van dien. Daama mocht hij telkens I 1.000.- opnemen, wanneer
hij voor I 1 •.500.- aan poreeleinen had gemaakt en deze dus in pand kon
geven.
Uit de over de fabri~k gepublieeerde gegevens 1) blijkt bovendien, dat in
1779 een leening van / 130.000.- aangegaan was, onder borgstelling van
dezelfde heeren, die van de negotiatie eommissarissen waren. Allerwaarscbijnlijkst is de negotiatie dus eenvoudig eene omzetting dezer leening,
waarbij de borgen betere dekking kregen. Dat de / 130.000.- reeds was
opgenomen blijkt met, terwijl ook bij de liquidatie der fabriek in 1783, na
den dood van ds. de Mol reeds in Januari van dat jaar, weI de uit de genegotieerde gelden opgenomen penningen, zijnde 36.000 gulden, maar met
andere in t:ekemng werden gebraeht.
Met andere woorden: van de negotiatie van /200.000.- werd in werkelijkheid met meer dan / 36.000.-, tegen in pand gegeven poreeleinen en
I 25.000. - gedekt door hypotheek, opgenomen. Na de Mol's dood namen de
commissarissen hoofdparticipanten aIle bezittingen over, zij brachten
de fabriek toen dieht bij Amsterdam, waar zij onder beheer van den
bekwamen F. Diuber als de "Amster' -fabriek een meuw en voorspoediger
leven begon.
Intusschen heeft deze zaak nog een algemeener kant, waarop ik de aandaeht vestigen wi1; wij kunnen namelijk de vraag 40en of deze beide Hollandsche industriet!n naast de buitenlandsche een naar verhouding goed ftguur maakten. De artistieke zijde, die trouwens vrij bevredigend is, laat ik
bier natuurlijk rusten; ten opziehte van den bedrijfsomvang valt de vergelijking zoo uit, dat zij bij de groote fabrieken veel aehterstaan: aan
een fabriek als die te Doornik werkten omstreeks 1780400 menschen I),
terwijl in de Loosdrechtsehe So, in de Haagsche hoogstens 40 man, in de
slechtere tijden bij beide nog veel minder bezig waren..
Maar de kleinere Duitsche fabrieken, in het Thiiringerwoud '), in Beie.ren ') en Hessen braehten het toch ook niet veel verder dan onze Holland1) Zie Jhr. B. W. F. van Riemsdijk: Een en ander over de Loosdrechtsche porceleinfabriek, in Oud-Holland 1915. Schrijver geeft echter van de financieele operaties
m. i. een verkeerd, d. w. z. sterk overdreven beeld, door naast de leening van 1779 deze
negotiatie en naast deze laatste ook de uit de genegotieerde gelden opgenomen penningen
~eder a1s nieuwe voorschott'en te beschouwen. Maar bij kende de tekst der negotiatie
niet en stond dus voor een moeilijk op te lossen raadsel.
l) Zie Soil, Les porcelaines de Tournay, 2e ed. p. 49 .
• ) W. Stieda, DIe AnfiinU der Porzellanfabrikation a. d. Thiiringerwalde.
') W. Stieda, DIe keramische Industrie in Bayern wahr. d. XVIII. Jahrll.
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sche. Volkstedt 1) bijv. werkte met ± 60 man, Wallendorfi met ± 40,
Bruckberg-Ansbach met 46, Limbach met 50, Kloster Veilsdorf met 50,
Grossbreitenbacb met ruim 20, Ilmenau ten slotte met 33 man.
Voor zoover bekend, zijn de financiee1e resultaten van dergelijke fabrieken ook zeer middeimatig en waarschijnlijk vrij weI overeenkomstig met,
of waarschijnlijk zelfs nog iets lager dan die der Hollandsche. De jaarlijksChe
omzet van Wallendorff was ± 16.000 gId., die van Ansbach ± 18.000 gId.,
die van Limbach ± 20.000 gid.
Zelfs een fabriek als die te HOchst t), welke voomamer was en grooter
van opzet, bracht het er niet beter af. Had daar de Mainier Keurvorst de
tekorten niet telkens gedekt, dan zou zij zeker spoedig te gronde zijn ge-gaan. M;erkwaardigerwijze vond deze Iaatstgenoemde fabriek steun in
Holland, voornamelijk te Rotterdam, waar o.a. de bekende kunstverzame1aar van der Pot van Groeneveld aandeelhouder was I), weI een bewijs dat de
porceleinbelangstelling algemeen was. In 1773 werd ze1fs een speciale
loterij van HOchster fabrikaten te Rotterdam gehouden, onder directie
van den IDakelaar E. Brouwer. Enkele jaren later, in 1777, toen dus de
Haagsche en de Loosdrechtsche, -vankapitaa1Amster~amsche-fabrie
ken reeds werkten, was de afzet van HOchst in Amsterdam 1997,20, in den
Haag 1399.-, Inaar in Rotterdam 13.153,50.
Ik geef deze cijfers ook om te doen zien met welk een concurrentie de
twee Hollandsche fabrieken op hun meest nabijliggend afzetgebied te rekenen hadden. Wat het afzetgebied overigens betreft, weten wij van de
Haagsche fabriek, dat zij bovendien een vrij belangrijken uitvoer had naar
Turkije, vooral naar de Levant, - waarheen trouwens ook de Duitsche
fabrieken groote hoeveelheden porcelein, vootal chocoladekoppen, zgn.
Tilrkenbecher, zonden.
Het gewone middel van de meeste buitenlandscheporceleinfabrieken, en
ook van de Hollandsche, om van een regelIDatigen afzet zeker te zijn, was
het organiseeren van jaarlijksche loterijen. Het "uitlootings-plan" van
zulk eene ondememing der Haagsche fabriek is bew3.af~ en het leert ons
den opzet ervan; het geeft namelijk de volgende "bala~ce":werden aIle
2000 loten der eerste klasse a. 5 gld. 5 st. en aIle 2000 loten der tweede
k1asse a. 10 gld. 10 st. verkocht, dan zou dat geven 31.500 gld., waartegen1) W. Stieda, Die Porzellanfabrik zu Yolkstedt.

I) E. Zais, Die kurmainz. Porzellanmanufactur zu HOchst.
.) Er waren volgens Zais nog een achttal andere Rotterdammers aandee1houders, meest
makelaars, wier narnen onder de groote handelsfirma's dier dagen niet voorkomen: twee
heeren, C. en A., van Mastrigt, drie heeren, H., P. en E ., Brouwer, voorts A.·Yermeulen
en P. Hoes en de firma Burger en Brouwer.
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over dan in de eerste k1asse 406 en in de tweede 608 prijzen stonden, dezelfde waarde vertegenwoordigende.
Werden aIle loten dus verkocht, dan was de daardoor verkregen afzet
reeds 30.000 gld. Het lijkt niet waarsehijnlijk, dat dat vele malen, althans
in de latere jaren het geval zal zijn geweest: Er werd echter weI veel moeite
gedaari, zoOals uit eenbrief in hetarchief van den Oeconomischen Tak mag
blijken. De Haagsehe afdeelings-secretaris sebreef aan den algemeenen
secretaris te Haarlem den II Juli 1779 1) , tevens inlichting gevend over
den goeden uitslag der negotiatie van t 10.000.- :
"De gelukkige uitsl!lg eener negotiatie van t 10.000.- voor onzen
\
porcelainfabriqueur Lincker, in den voorleden winter alhier voorgevallen, is aan Uw E. bekend. Jammer is het, dat de man de som toen niet
hooger gesteld beeft. Het komt mij voor, dat men dit van agteren begrepen beeft en daarom getracht dat gebrek te vervullen door middel
eener loterij in navolging vanDs. Mol, waardoor de man van zijne in
voo~d gemaakte goederen ontlast en bem daarvoor contante penningen zouden bezorgt worden. Dit is ook tamelijk weI gereusseert;
evenwel zijn alle de loten nog niet gedebiteerd. Gemelde fabriqueur
beeft zig daarom op de laatst gebouden groote vergadering alhier per
missive aan de led en geaddresseert, met verzoek tot verdere deelneeming, hetgeen ook zeer weI gereusseerd is. Nu zoude zijn voornerilen
wezen zig op gelijke wijze met betzelve schriftelijk verzoek bij eenige
andere voornaame departementen te vervoegen; dog geen genoegzaam adres hebbende, beeft hij mij verzogt de nevengaande missive en
. hetblad tot inschrijving aan het Haarlemseh departement te bezorgen. Dit niet kunnende weygeren, heb ik gemeent, best te doen zulks
aan Uw E. te doen geworden. Ik neem derhalve de vrijheid Uw E. de
gemelde brief, zooals ik dezelve van Lyncker ontfangen beb, toe te
zenden, met verzoek van het -daarin gemelde verzoek door Uw E. intercessie, zo bij heeren directeuren, als bij het departement van Haarlem te appuyeeren. Het plan van de loterij zal Uw E. zekerlijk reeds
bekend zijn, anders is hetzelve bij de voornaamste boekverkoopers a
costy - en zoo ik meen bij Bosch - te bekomen. De inleg is van
t 14'-' waarvoor de gelukkigen een servies van ni faIlor t 2000.waarde kunnen trekken. Hoe meerder loten er tot Uwent genomen
worden, hoe aang:enamer bet mij en vooral Lincker zijn zal, nadien

1) In het Ned. Econ.-Hist. Archief. (B 56)
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ill: geloof, dat er, hoezeer er reeds zeer veele yerkogt zijn, nog genoeg

overig zijn, omdat het geheele geta1 groot is".

De beide stukken, die hier volgen. hebben dus deze beteekenis, dat zij
009 den grondslag blootleggen, waarop een interessante kunst-industrie
zich ten onzent trachtte te vestigen. Noch de bescheiden, noch de grootsch
opgezette fabriek hebben het echter tot een .langdurig bestaan kunnen
brengen; de persoonlijke lotgevallen der leiders hadden daaraan zeker
schuld, maar het tijdstip barer oprichting, vlak voor den vierden Engelschen oorlog was bovendien zoo ongu09tig, dat wij het ten onder gaan voor
een groot deel ook dMraan mogen toeschrijven.
De obligatie der Haagsche fabriek bevindt zich in den bundel: "Stukken betreffende de porcelein-fabriek van A. en J. F. Lyncker (1776-1790)"
in de bibliotheek op het Haagsche Gemeentearchief, het plan der Loosdrechtsche negotiatie in porteteuille B 56, "Industrie en Nijverheid" van
het archief der Mij. van Nijverheid, gedeponeerd in het Ned. EconomischHistorisch Archief.
H. E. v. G. '

I.
OBLIGATIE VAN DE HAAGSCHE PORCELEINFABRIEK

1779.

Wij, Mrs. Pieter van de Poel en J ohan PhilipSteenis. scheepenen
van 's-Gravenhage, oirconden eenen ygelijk, dat voor ons gekomen ende verscheenen is Anthonie Lynker, fabriqueur in porceleinen alhier, te kennen gevende, dat hij, comP3fa,nt, hadde gefonneert het navolgende:
.,
Plan van een Negotiatie, tot des te beeter accres van een
porcelein-fabricq binnen 's-Gravenhage, ter somma van
10.000.- guldens.
. I. Deeze negotiatie zal bestaan in 40 portien of aandeelen, ieder
van 250.- guldens, tegen den intrest van 3 % voor het eerste
jaar, 3 t voor 't tweede, 3 t voor 't derde, 3 t voor 't vierde, 4 %
voor 't vijfde, 4 t voor 't zesde, 4 t voor 't achtste en 5 % voor 't
negende en volgende jaaren.
2 .. Op den Ie January 1782 en vervolgens alle jaaren zal bij
loting ten overstaan van notaris en getuigen. drie maanden voor
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den vervaltijd te doen, worden afgelost vier portien, ieder a250.guldens en waarvan aan de geinteresseerdens behoorlijke kennis
zal werden gegeven.
3. En dewijl de penningen deezer negotiatie zullen werden geemployeert zoo tot het oouwen en stellen van den bakoven, schuur,
werkhuis &c., mitsgaders der nodige materialen, die tot gemelde
fabricq nog benodigt zijn, zal bij den eygenaar van dezelve fabricq van 't gemelde capitaal ten behoeve van de na te meldene
administrateurs, als representeerende de gezamentlijke geinteresseerdens en met magt om daarvan 40 aandeelen uyt te geeven,
werden gepasseert voor den E. A. geregte van 's-Hage behoorlijke schuldbekerttenis met iilsertie der voorschreeve en na te meldene conditien, en daarbij verbinden al hetgeen maar eenigsints
tot de fabricq is behoorende, waarvan ten allen tijden een sped:
fique inventaris, behoorlijk genumrnereert, onder den eygenaar
der fabricq, alsmeede een dito onder de na te meldene administrateurs zal'gehouden werden, ten eynde de geinteresseerdens, des
requireerende, daarvan visie kunnen bekomen.
4. Door den eygenaar zal, zoodraa deeze negotiatie voltallig ingeteekend zal zijn, bij requeste aan de E. A. magistraat van's-Gravenhage werden versogt de sur-intendance en het opzigt over de
gemelde negotiatie, mitsgaders het aanstellen van administrateurs uyt de gezamentlijke geinteresseerdens en zodanige andere
maatregelen als H, E. A. zullen gelieven goed te vinden, ten eynde
een ieder kan verseekert zijn, dat de voorsz. penningen tot geen
ander gebruyk dan tot weesentlijk accres van gemelde fabricq
werden geemployeert, alsmeede om aan deeze fabricq te vergunnen
vrijdom van eenige stadsimpositien, als van den brand &c.
5. Den eygenaar"zal de directie hebben over het werk en het
werkvolk en zal gehouden zijn telkens na het voltooiien van nieuwe
stukken, dezelve te stellen op den inventaris en die daarmede
te amplieeren, zullende op ieder stuks werks moeten werden gesteld de bepaalde prijs, waarvoor hetzelve kan werden gekogt,
alsmeede aan de gegadigdens, des tequireerende, vertoond 't bewijs dat de gestelde prijsen 33 % minder zijn dan zulks in Saxen
werd verkogt.
6. Vervolgens zal denzelve gehouden zijn alle maand of zoo
dikwijls als de administrateurs deezer negotiatie zulks zullen goedvinden, te doen behoorlijke reekening van ontvang en uytgaaf,
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den·ontfang agtervolgens den inventaris en den uytgaaf (buyten
en behalven de betaalde arbeydsloonen) met quitanti&1 te verifteeren.
7. De administrateurs zullen gehouden zijn, telkens wanneer
H. E. A. zulks zullen komen goed te vinden, te ·geven visie van
den voorschreeve door den directeur aan· hun gedaane reekeningen, en voorts uyt dezelve 's jaarlijks aan H.E.A. doen de generale
reekening van dezelve fabricq.
8. Den eygenaar der fabricq zal verpligt zijn zig te onderwerpen
aan alle zodanige ordres als H. E. A. zullen goedvinden tot welweezen van de gezamentlijke geinteresseerdens te behooren.
9. AI 'tgunt bevonden zal worden aan winst na aftrek der aflossingen, intrestj alsmeede het loon aan de administrateurs competeerende, mitsgadersalle onkosten, 's jaarlijks over te schieten,
zal alleen zijn ten voordeele van den eygenaar der fabricq.
10. Dat hij, comparant, ten eynde, in 't voorschreeve plan vermelt, bereids voordat de inteekening daarop was gescbieed en omdat de deelneeming in de voorschreeve negotiatie minder swarigheid zoude vinden, zich bij requeste hadde geaddresseert aan
H, E. A. de heeren Schout ep. Burgemeesteren deezer stad en van
dezelve versogt, zooals door H. E. A. bij Hoogstderzelver resolutie van den 13 January deeses jaars 1779 aan den comparant
goedgunstelijk was geaccordeert, de sur-intendance over de voorschreeve negotiatie, met dien veistande dat· H. E. A. daarmede
niet wilde verstaan hebben, dat dezelve de voorschreeve negotiatie zoude guarandeeren of voor desselfs successen in te staan.
II. Dat·den comparant met de voorschreeve negotiatie zo gelukkig en voorspoedig zijnde geslaagd, ·dat die terstont was voltallig geworden.
12. Dat hij; comparant, hadde versogt een convocatie der gezamentlijke geinteresseerdens, om uit hEmlieden te verkiesen en
aan te stellen de heeren administrateurs, ten eynde hij, comparant, op derselver namen ten behoove van de gezamentlijke ge~
interesseerdens zoude kunnen passeeren de behoorlijke schuldbekentenis.
13. Dat vervolgens door de gemelde geinteresseerdens daartoe
zijnde versogt en gecommitteert de WelEdele Gestrenge heeren
Mr. Jacob Carel Reigersman, raad en thesaurier-generaal van Zijn
Doorluchtige Hoogheid den Heere Prince van Orange en Nassau
NED. ECON.-HIST. AR CHIEF. ]AARBOEK I.
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&c. &c. &c., Mr. Johan Francois van Byemont, scheepen deeser

stad, de heeren Mr. Jacob de Kempenaer, advocaat voor de respective Hoven van Justitie in Holland, en Abraham Gerard
Muller, notaris en c1ercq ter griffie van den Hove van Holland,
welke de voorsz. commissie op zig weI hebben gelieven te neemen.
14. Dierhalve bekende de comparant bij deese aan voomoemde
heeren Reigersman, van Byemont, de Kempenaer en Muller, in
hunne voorschreeve qualiteit van administrateurs en als representeerende de gezamentlijke geinteresseerdens, en zulks ten behoeve van dezelve geinteresseerdens ofte hun WelEdelens regt
verkrijgende, weI en deugdelijk schuldig te zijn de bovengemelde
somme van 10.000.- guldens, spruytende ter zake van geleende
en op intrest verstrekte penningen, welke ten eynde, in 't bovengemelde plan vermelt, voor den comparant zullen moeten werden
geemployeert; renuntieerende den comparant weI voorbedagtelijk van de exceptie van onaangetelde gelden, mitsgaders van alle
zodanige andere, welke hem ten deese, 'tzij in regten of daarbuyten eenigszints te staade zoude kunnen ofte mogen komen; belovende de comparant van de voorsz. somme aan de gezamentlijke geinteresseerdens intressen te zullen betalen tegens 3 % voor
't eerste jaar, 3 t voor het tweede, 3 t voor 't derde, 3 f voor't
vierde, 4 % voor 't vijfde, 4 t voor 't zesde, 4 t voor 't zevende,
4f voor 't agtste en 5 % voor 't negende en volgende jaren, ingaande met den I February I779.
I5. Wijders beloofde den comparant de voorschreeve somme te
zullen aflossen en voldoen in termijnen, als op den I February
1782 met I.ooO.- guldens en voorts 's jaarlijks met gelijke I.OOO
guldens, omme daaruyt af te lossen de vier portim, welke bij 10ting ten overstaan van notaris en getuygen, drie maanden voor
den vervaltijd te doen, zullen werden uytgetrokken.
16. Voorts verklaarde den comparant de verdere conditim, in
't voorschreeve plan vermelt, ten deese te houden voor gerepeteert en alhier voor geinsereert, belovende zig in alle deelen daaraan stiptelijk te zullen gedragen.
I7. Gevende en consenteerende den comparant aan de voornoemde heeren administrateurs de magt omme hiervan uyt te
geeven veertig actens van aandeel.
Tot naarkominge van al 'tgunt voorschreeve staat, verklaarde
den compaTant te verbinden zijn persoon en al hetgeene maar
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eenigsints tot de gemelde fabricq is behoorende, mitsgaders zijne
verdere goederen, dezelve stellende ter judicatuure en bedwange
van aIle regten en regteren en specialijk van den Hove en Hogen
Rade in Holland, mitsgaders deese E. A. gerechte, tevreede zijnde
en overgeevende om zich in den inhoude deeses vrijwillig te doon
en laaten condemneeren, ten dien eynde onwederroepelijk constitueerende de twee oudste procureurs indertijd voor welgemelde
Hove van Justitie of geregte postuleerende, zoo omme de voorschreeve condemnatie te versoeken als daariruie te consenteeren
respective met belofte van approbatie en ratificatie, onder bedwang als naar rechten.
Des ten oirconde hebben wij deese met onse opgedrukte zegelen bevestigt en bij den secretaris laten ondertekenen den8Febru-

ary l 779·

(w. g.:) J. P. van der Haer, zijnde ter zijde ge~ op rooden
ouwel, overdekt met papiere ruyte, de zegelen van welgemelde
heeren scheepenen.
N aar gedaane collatie is deeze bevonden te accordeeren met de origineele grosse bij mij in 's-Gravenhage resideerende notaris, en deN°.5. Good voor een aandeel. c1areere, dat niet meer dan 40 copim door mij zijn onderteekent
en deze te zijn 't nevensta,ande
nummer.
Actum den 10 February 1779.
J. C. Reigersman.
J. F. van Byemont.
Jacob de Kempenaer.
A. G. Muller.

J.

V. D. BOS,

not. publ.

Ontvangen bij mij ondergeteekende, directeur, uit hariden van
Haare Doorluchtigste Hoogheid Mevrouwe de Princesse Frederica Louisa Wilhelmina de somme van 250.- guldens, voor het
aandeel genummerd 5.
(w. g.:) A. LYNCKER.
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II.
"PLAN VAN EEN GELDLEENING, TEN BEHOEVEVAN DE FIJNE
PORCELLAINFABRIECQ VAN DE OUDE LOOSDRECHT".

Tot voortzetting van de porcellainfabriecq in de Oude Laosdrecht zal door den Eerwaarden heer Johannes de Mol genegotieerd worden, een somma van tweemaal hondertduizend guldens,
op de volgende wijze:
ART. I.

De voorschreeve som zal genegotieerd worden tegens 400 obligatiful of aandeelen, yder groot 500.- guldens, op naam of in
blanco naar een yders verkiezing, tegens den intrest van 4 %
's jaars, op primo July te betaalen, door den fabriquant of geldopneemer geteekent en door l)eeren commissarissen gecontrasigneert.
ART. 2.

De aflossing van dit capitaal zal beginnen met primo July 1780
en weI op deeze wijze:
Zodra pa Prin:1o July 1780 uit de tot pand gegevene porcelainen
verkogt word de somma yan 2IOO.- guldens, zullen er ten oversta~ van heeren commissarissen of hunnc;l gequal.ificeerden door
eenen notaris en g~tuigen uit de portien 4 obligati~n worden uitgetrokken, ~e alsda.n zullen gerekent worden afgelost te zijn, zullende de intrest op die afgeloste portit!n het volle jaar uit, benevens de praemien, waarvan at:1;. 3 gemelt wordt, betaalt worden,
en alzoo t~lkens als er bevonden wordt uit het gehypothequeerde
voor 2100.-;- guldens verkogt te zijn. Deeze aflossin,g zal dus plaats
grijpen van primo July 1780 tot ultimo J uny 1873. Doch van dien
tijd af zullen er van de overschietende portiful, insgelijks bij uitloting, 's jaarlijks tien portien met hunne praemi~n afgelost worden tot de volle aflossing toe. Dus de eerste uitloting dier tien portiful zal beginnen primo July 1784 en zoo voorts.
De interessen en aflossingen zullen te Amsterdam betaalt worden door na te meldene heeren commissarissen of hunne gequaliftceerden.
ART. 3.
Elke afgeloste portie zal boven haaren interest genieten eene
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praemie, tot erkentenisse-dat de houder derzelfe, door deze geldtleening, heeft medegewerkt tot bevordering van deeze fabriecq.
De praemie voor iedere portie zal bestaan in 25.- gls. aan geld,
of in 40.- gls. aan porcellain ter keuze van den houder, te kiezen
uit de magazijnen der fabriecq, naar de prijzen van verkoop, die
op elk stuk in het magazijn zullen geschreeven zijn.
ART.

4.

ZOO iemand der deelnemeren goedvind eenig porcellain uit de
magazijnen in korting van zijne obligatie te neemen tot de daarop gestelde prijs, zal het hem vrijstaan; dog zulks inOet bij de aflevering door de boekhouder der commissarissen of door iemand
anders, daartoe gequalificeerd, op de obligatie zelve, worden afgeschreven, en de interessen na rato verminderen: echter zal ieder
dusdanige koop niet !ninder dan 50.-'- guldens bedragen mogen;
om de al te onevene sommen te voorkomen (zoo dezelve meerder
dan 50.- guldens en echter men voor geen IOO.- gls. wi! neemen)
zal men dat meerdere in contant geld moeten betaalen, en du.s ook
tusschen de IOO.- en de I50.- gls. enz.
ART.

5.

De WelEd. Gestrenge heeren Mr. Joachim Rendorp, vrijheer
van Marquette, oud-schepen deezer stad, mitsgaders meesterknaap van Holland en directeur der colonie van Suriname etc.
etc., en Mr. Adolf Willem Tersmitten, oud-schepen dezer stad
etc. etc., zijn verzocht geworden zich met de commissie ter uitvoering van dit plan te willen belasten, en 't zelve door hun WelEd. Gestr., uit enkele zucht ter bevordering der vaderlandsche' fabricquen, gunstig aangenomen zijnde geworden, hebben welgemelde heeren eenen boekhouder aangestelt, die door den fabriquant zal moeten betaalt worden, dewelke de boeken der directie
en negotiatie, met den"aankleeven van dien, zal waarneemen. alsmede het toezigt bebben, dat de penningen van de verkogte gehypothequeerde porcellainen behoorlijk 'aan welgemelde heeren
commissarissen worden verantwoord.
ART.

6.

De penningen, uit deeze negotiatie spruitende, zullenin de
Bank van Amsterdam geplaatst of zodanig·in Hollandsche of ge-
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neraliteits-efiecten belegt worden, als beeren commissa.risSen tot
securiteit der deelnemeren en verlicbtinge der fabricatie zullen
goedvinden. En zal de fabriquant, op de medetekening van de beeren commissarissen, daarover mogen disponeeren, ter sommen en
onder behoorlijke securiteit en cautie, als bij art. 7 en 8 bepaalt is.
ART.

7.

De fabriquant zal aanstonts mogen disponeeren over de somma
van 25.000.- gIs., en verbindt daarvoor aan degeldgeveren de
fabriecq met alle de daartoe behoorende gebouwen, mitsgaders
alle de specien, materiaalen, V'ormen en wat verder tot de porcellainfabricatie behoord, niet alleen dat tegenwoordig voorhanden
is, maar ook dat bij geduurigen wederaankoop en vermeerdering
(de gemaakte porcellainen echter daarvan uitgezondert) daar nog
bij zal koomen; aannemende aan de beeren commissarissen, voor
en aleer hij over eenige penningen zal disponeeren, te zullen ter
hand stellen eenen behoorlijke hypothecaire acte, waarbij al het
voorgemelden voor en tot de somma van 25.000.- gIs., onder betaling van de 40e penning weI en wettig naar stijle locael voor de
geldgeveren is verbonden; mitsgaders een polis van assurantie,
ten blijke dat die fabriecq en materialen voor even gelijke som is
verzekerd, zich wijders verbindende om die verzekering van tijd
tot tijd, tot den uiteinden van deeze geldleening toe, te zullen Iaten prolongeeren.
ART.

8.

De fabriquant, vervolgens willende disponeeren over eenige
van de nu resteerende in de bank leggende genegotieerde penningen, zal tot verdere zekerheid der geldgeveren in handen van
heeren commissarissen of honne gequalificeerden, volgens eene
behoorlijke nummerlijst, in pand geeven porcellainen, in de fabriecq vervaardigt; te weeten voor elke I.OOO.- gIs., waarover
hij vervolgens disponeert, de waardije van I5OO.- gIs. in porcellainen.
De porcellainen worden egter verbonden met dit verst and, dat
daardoor de plaatsing van dezelve in de magazijnen ter verkooping, haare vertiering en afievering, onder voorwaarde art. 10 te
melden, niet verhinderd worde.
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ART.

9.

De fabriquant zal de prijzen der porcellainen zo laag als reedelijk en doenlijk is, in evenredigheid van soortgelijke fabriecquen stellen, en bij de in pandgeving der porcellainen de taxatie
met heeren commissarissen en assumtie, is 't noodig, van een of
twee kundige lieden, door den fabriquant te betaalen, naar billijkheid tot wederzijdsch genoegen bepaalen.
ART. 10.

De penningen van alles wat verkogt word, zoo van de tot cautie gegevene porcellainen als van diegeenen, welke daarenboven
in het verhypothequeerde magazijn van de fabriecq te Amsteldam mogten geplaatst worden, zullen verandwoord worden in
handen van heeren commissarissen, tot dat einde, met betrekking
tot de penningen geproflueert uit den verkoop der verpande
porcellainen, als in art. 2 gemelt is. En met opzicht tot de penningen, die proflueeren uit de verkoop der onverpande in voornoemd magazijn te Amsterdam geplaatst porcellainen, deze
zullen dienen voor de geheele of gedeeltelijke betaling der intressen van dat jaar, moetende ingeval van tekortkoming door
den fabriquant gesuppleert worden, terwijl hij ingeval van overschot over datzelve vrij zal mogen disponeeren.
Deze schikking zal plaats hebben tot primo July 1783, doch
van dien tijdt af komen de penningen van alles, wat .er uit het
verkogte der gehypothequeerde porcellainen inkomt, in handen
van heeren commissarissen om, als art. 6 gezegt is, insgelijks in
de bank te plaatsen of te beleggen, teneinde daaruit voor het
geheel of ten deele de aflossinge te doen, die na primo July 1783
zullen volgen, mogencre de fabriquant, ingeval er meerder was
ingekomen als er tot d.e betaling der intressen, aflossing en praemien van dat jaar nodig was, over het overschot disponeren op
de wijze a1s art. 8 gezegt is, met 1500.- gls. aan porcellain te
geven voor elke 1.000.- gIs.
ART. II.

Door deeze schikking worde de waardij van voornoemt magazijn bij verkoop grooter, want 1.000.- gIs. word gefourneerd
op 1.500.- gls. aan porcellain, over deeze voor 1.500.- gis. verkogt zijnde, kan de fabriquant niet disponeeren dan na 't ver-
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panden van 2.250.- gls. aan porcellain en dus zaI de verkoop de
sec~teit vergrooten.
In cas echter van onverwachte wanbetaaIing van intrest of
capitaaI ten tijde der aflossing, zullen de houders der obligati~
de vrijheid hebben om hun verhaal terstond aan het verhypothequeerde effect en verbande porcellainen te nemen, zullende de
daartoe te nemen maatregels met meerderheid van stemmen,
yder obligatie voor een stem gerekend, genomen worden.
ART. 12.

AIle de nommers der obligatie zullen een gelijk en hetzelfde
recht op de fabriecq en porcellainen hebben, schoon van onderscheide datums en hooger of lager zijnde.
Nader berigt is te bekomen in Amsteldam, aan het porcellainmagazijn op de hoek van de Blommarkt, ten comptoire van de
notaris Reinier van Eibergen en bij de makelaats Johannes Eberlein en Willem Daniel Caudri; aIsmede in 's Rage ten huize van
de heer Pierre Bricheaud, banquier; te Gouda ten comptoire van
de notaris en procureur de heer Allard Piersson; te Schoonhoven ten comptoire van de notaris en procureur de heer Justus J0annes van Oosterhout.

•

IX.
EENIGE BRIEVEN DER FIRMA HOPE & CO .• MEDEGEDEELD
DOOR DR. J. G. VAN DILLEN.

Bij de verhuizing van het Amsterdamsche Gemeente-archief werd een
dossier gevonden. dat zeer interessante gegevens bevat betreffendeduurtemaatregelen. welke te Amsterdam in den zomer van het jaar 1189 werden
genomen. Maar bovendien bevinden zich in dit dossier zeven brieven der
firma Hope. benevens een aantal inkoop-facturen en verkoop-rekeningen.
die aIle betrekking hebben op dezelfde zaak. De brieven benevens een rekening-courant worden hierbi} gepubliceerd. De zeer uitvoerige rekeningen zijn daartoe niet belangrijk genoeg.
Het betreft het inkoopen en wederom verkoopen van een hoeveelheid
graan ten behoeve der stad Amsterdam. De,graanprijzen liepen op de Amsterdamsche markt in Mei en Juni 1789 schrikbarend op. De voomaamste
oorzaak daarvan moet blijkbaar gezocht worden in den abnormaal grooten
uitvoer 1). Speciaal Frankrijk. waar de oogst was mislukt. betrok groote
hoeveelheden tarwe en rogge uit Amsterdam. Uit de Amsterdamsche uitvoerstatistiek. die mej. Dr. L. van Nierop in het jaarboek van Amste1o-.
damum van 1915 heeft gepubliceerd. blijkt dan ook. dat - terwijl de uitvoer van tarwe naar Frankrijk in 1753 slechta 849 last en in de jaren 1790.
179 1 en 1792 resp. 5.448.4.947 en 8.924 last bedroeg-daarentegen in het
jaar 1789 het abnormaal hooge cijfer van 20.165 last bereikt werd. Wat

1) De Nieuwe Nederlandsche Jaarboekeu (deel XXIV. p. 761 e. v.) melden in Juni
1789 omtreut de oorzakeu der duurte het volgeude: ..De groote schaarsheld van koom
is thans door gantsch Europa algemeeu. Te Dantzich is de prijs van 't koom van tijd tot
tijd ZOZeeI toegenomeu, dat er "oor het last beste tarwe van S3 tot 56 dukatenf en voor
de rogge 30 tot 31 dukaten betaald wordt. De toevoer uit Noord-Amerika heeft hierin
wei eeuigzints tegemoet gekomen, maar de ongelegeuheld met kunnen ·wegneemen,
hoewel van daar vee! graaneu naar Europa gezonden en daardoor vee! geld in Amerika
gewOlUlen is. Voorgeuoemde schaarsheid veroorzaakte dan groote duurte, ook hiel,·te
Lande, schoon Amsteldam genoegzaam de koomschuur van Europa is: wlU).t de hooge
prijzeu in Frankrijk, Spanje. Itali6 en andere plaatzen, ook de praemim of belooningen
un de invoerders aldaar uitgeJoofd, moesten ZeeI "eel koom naar weemde Landen trekken. Voor us munden goldt de tuwe 160 ;\ 180 goudguldens. Thans geldt zij 325 ;\ 370
gQudguldens, 't welk eon ongehoord verschll is in .zoo korten tijd: en de rogge geldt·
thans 148 a 178 goudguldeus."

I
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rogge betreft zijn de cijfers voor de genoemde jaren resp. 137, 1.239, 1866,
735 en 3.795 last.
Daar het vrijhandels-gezinde stadsbestuur den uitvoer op geenerlei
wijze wilde belemmeren, bleef als eenig middel om de eigen bevolking voor
gebrek te behoeden over, het inkoopen van een ftinke hoeveelheid graan
voor rekening van de stad. Hiermee begonnen de Burgemeesteren reeds
op 6 Mei, dus nog voor dat zij op 12 Mei bij een geheime resolutie van de
Vroedschap volmacht kregen om alle maatregelen te nemen, die zij noodig
zouden oordeelen. Te Amsterdam werd een hoeveelheid van 382 last, I I
mud en 3 schepel, die vn. uit Zeeuwsche, maar ook uit Brabantsche, Bovenlandsche en Pooische tarwe bestond, gekocht voor f I29.8O<r-2 st.-8 p.
In Hamburg kocht men 216 last en 57 vat tarwe (vn. uit Mecklenburg
en Maagdenburg afkomstig) voor t 73.364-4 st. Te Elbing werd 490 last
23 mud Poolsche tarwe aangekocht voor f 155.23<r-16 st. De geheele inkoop bedroeg ruim 1I23 last 1) en kostte met de onkosten van assur~ntie,
vrachtloonen en provisie meegerekend f 358.395-12 st.-8 p.
Maar al spoedig bleek, dat tengevolge van grooten nieuwen invoer
voor een gebrek aan graan in de stad niet gevreesd behoefde te worden. Daarom besloten Burgemeesteren reeds in Juni om over te gaan tot
verkoop van den ingekochten voorraad. Deze verkoop viel zeer voordeelig
uit. De opbrengst ') bedroeg t 451.485-4 st., zoodat de stad Amsterdam
een winst behaalde van t 93.089--11 st.-8 p. Een deel van deze 80m werd
besteed om de broodprijzen laag te houden. De bakkers kregen n.l. vergoed
al wat zij meer dan f .265 per last tarwe betaalden. Bovendien werden de
Huiszittenmeesters gemachtigd om aan de minvermogende inwoners lootjes uit te geven, waarvoor deze bij de bakkers een roggebrood van 12 pond
- waarvan de prijs bij de broodzetting op 15 stuivers gesteld was - voor
13 stuivers konden bekomen. Deze laatste maatregel werd lang gehand_haafd, n.l. tot 15 April 1790. Toen bleek van de behaalde winst nog ruim
t II.I37·- over te zijn.
Zoowel bij den inkoop als bij den verkoop van het stadsgraan werd ge-

1) De eerste partij leverde uit 384 I. 7 m. en 3 s., de tweede 240 I. 21 m. en I s., de
derde 498 I. 2 m. en 25., tezamen ruim II23 last.
I) AIs onkosten worden in de verkooprekeningen o. a. genoemd: zolderhuur, factor's
provisie, meetloon, verschietIoon, inkomende rechten, armengeId, courtage en provisie
van Hope. Het grootste deel werd uit de hand verkocht. Een hoeveelheid van ruim 2S0
last werd echter in publieke veiling verkocht. AIs bijzondere onkosten der publieke
veiling worden vermeld: plokpenningen, loon van den marktmeester en dat van den afslager, armengeld en de rekening van den kastelein in "De koniug van Poolen", waar de
veiling bIijkbaar plaats vond.
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bruik gemaakt van de bemiddeling van het bekende bankiershuis
Hope & Co. I)
Vier van de brieven, die hierachter gepubliceerd worden, zijn aan het
college van Burgemeesteren als zoodanig gericht. De andere drie, die een
meer partikulier karakter dragen, zijn aan burgemeester Rendorp gericht. Blijkbaar was dus Mr. Joachim Rendorp de man, die voor de stad de
leiding dezer zaak in handen had. Hij wordt door Elias a1s een bekw~ en
onzelfzuchtig, doch ingebeeld en weinig doortastend man geschetst I). De
voomaamste firmant van het huis Hope was toen nog steeds de wegens zijn
rijkdom zoo bekende Henry Hope, die er o.a. in 1788 in s1aagde de uitgifte
der Russische leeningen voor zijn firma te verkrijgen. De onderteekening
der brieven luidt steeds Hope of Hope & Co. Echter is een der in het
Fransch gestelde brieven onderteekend door J. Willianis Hope. Deze John
Williams trouwde in 178z te Londen met Ann Goddard, dochter van John
Goddard en Henrietta Maria Hope. Hij kreeg toen van den Enge1schen
koning het recht om zich John Williams Hope te noemen. In hetze1fde
jaar 178z werd hij in de firma opgenomen I).
De in het Fransch gestelde brieven zijn verreweg de meest interessante
der collectie. Uit deze brieven blijkt dat de stemming op de Amsterdamsche graanmarkt in die dagen sterk werd beinvloed door de groote gebeurtenissen der Fransche Revolutie. Men volgde te Amsterdam de gebeurtenis.
sen in Frankrijk met groote belangstelling en blijkbaar was de firma Hope
door hare speciale koeriers daarvan eerder op de hoogte dan het stadsbestuur. Gedurende Juni en de eerste helft van Juli werden de graanprijzen
steeds hooger. Terwijl op 13 Juni een deel van het stadsgraan verkocht
werd tegen f 308 a f 314 per last, werden op z5 Juni prijzen gemaakt van
f 32 5 a f 340 . In het begin van Juli steeg de prijs zelfs tot f 350 a f 375 per
last. De partijen, die te Amsterdam en te Hamburg waren gekocht, waren
30 Juni reeds geheel verkocht. Uit den brief van 30 Juni blijkt tevens, d~t
de aankomst van het grootste dee1 van het te Elbing gekochte graan e1ken
dag verwacht kon worden. Waarom hebben Burgemeesteren toen niet geprofiteerd van de hooge prijzen van begin Juli? Wilden zij Inisschien nbg
hoogere prijzen afwachten? Ais dat 't geval was, is a.an hen het spreek·
woord bewaarheid van den gulzigaard, die het onderste uit de kan wil

1) De Nieuwe NederJimdsche Jaarboeken van Juni 1789 geven een kort versJag van de
bovengenoemde duurte-maatregeJen en prijzen deswege de stadsregeering uitbundig.
Van deze bemiddeling van Hope wordt bier echter geen gewag gemaakt.
I) Job. E. Elias, De Vroedscbap van Amsterdam I, Inleiding, p. CLXV.
•) Elias II, p. 936.
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hebben. Want op het Pericht van den'valvan de Bastille daalden de prijzen
zOoaJs Hope 25 Juli meedee1t, met f 100 a f 120 per last 1).
De onzekerheid van den politieken toestand bracht een staken van den
aankoop voor Fransche rekening te weeg. Daar er nog geen nieuw Iuinisterie is, sehrijft Hope den 22sten Juli, bevindt de graanhandel nch ..dans un
moment de suspence". Hij hoopte echter (brief van 25 Juli) dat na de terugkomst van Necker, dien men den 21sten Juli te Parija verwachtte, weer
nieuwe orders zouden komen. De hooge prijzeo van begin Jull zijn echter
niet weer bereikt.
Teen dan ook einde1ijk den 7den Augustus de te Elbing gekochte tarwe
verkocht kon worden, werd slechts 12563./262 per last verkregen. Daar de
inkoopsprijs echter ± f 226 p. 1. was geweest, werd toch nog een behoorlijke winst gemaakt.
De firma Hopeberekende voor den inkoop 2 % en voor den verkoop I %
provisie. De firma verdiende dus volgens de in- en verkooprekeningen op
den inkoop f 7.027-7 st. en op de~ verkoop f 4.599-7 st. Uit de brieven
blijkt dat bovendien een deel vanden voorraad door de firma Hope zelf
werd gekocht en door haar naar Frankrijk werd verzonden. Hope deed zijn
aankoopen door beIuiddeling van den makelaar Comelis de Man. De hoeveelheid, die de firma kocht van de partijen die in J uni van de hand werden
gedaan, wordt in den brief van J. Williams Hope van 25 Jull geste1d op
ruim 352 last I). Het is niet zeker of Hope ook een deel van de in Augustus
verkochte 498 last uit Elbing aankocht. Vit de verkooprekening blijkt echter dat hiervan de makelaar De Man voor zijn lastgevers ruim 267 1. uit de
hand kocht en van de overige in pilblieke veiling verkochte 250 1. nog we~
1301. nam. Daar deze makelaar bij de verkoopingen in Juni blijkbaar uitsIuitend voor Hope kocht, is het niet gewaagd te onderatellen dat dit ook
bij de verkooping van 7 Aug. het geval was. Als deze onderstelling juist is,
heeft Hope dus van d~ totale hoeveelheid stadsgraan, die II23last bedroeg,
niet minder dan 749 last zelf aangekocht. Hieruit blijkt dus dat de heeren
Hope ook in de dagen van hun grootste glorie SJs bankiera toch ook den
wareDhande1 niet verwaarloosden.
; Bij de verltoopmgenvan het stadsgraan in J uni heeft ook nog een andere
voorname bankiersfirma teAmsterdam, n.l. Hogguer Grand & Comp. een

te Amsterdam,

') Volgens Lelong bedroeg de prijs van het last tarwe te Amsterdam op 8 JuH 1373
en daalde eind Juli tot 1 aos om tegen het einde van het jaar weer to rijzen tot 1325.
Lelong, Koophandel van Amsterdam I, p. 288.
2) Volgens de verkoopreken1ngen II doze hoevee1heid iets grooter. De makelaar
De Man koopt n.l. 1231. ' 19 m. n s. en 240 1. 21 m. 1 5.; tezamen 364 1. 10 m. 12 s.
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hoeveelheid van ruim 204 last gekocht. Het overige graan werd in ,kleine
partijen aan verschillende personen van de hand gedaan.

J.

G. v. D.

I.
AMSTERDAM, 15

Juny

1789.

WelEdele Groot-Achtbaare Heeren!

Ingevolge de orders door UWelEd .. Groot-Achtbaare aan ons
toevertrouwd, tot den inkoop van tarwe, .zo albier als elders,
hebben de eer UwelEd. Groot-Achtbaare in deze onze verrigtingen tot dato te communiceeren, en vooreerst bierin te geleiden
factuur over 384 lasten II mudden en 2 schepels tarwe albier
verkogt, en tot derzeiver dispositie opgeslagep., in manier als
daarin beschreven staat, belopende c. 1129.800-2-8. Verder insgelijks factuur over 32 lasten tarwe van Hamburg ontboden en
met 5ch. J. G. Flonck afgeladen, bedril.gende c.1 10.472-12. Daarvoor UwelEd. Groot-Achtbaare ,debiteeren, daartegens crediteeren UwelEd. Groot-Achtbaare voor het netto provenu der gemeide 32 lasten tarwe p. sch. ' Flonck op bevel verkogt, met c.
113.534-5 volgens de biermede ingaande rekening, welke alIe
na regtvinden conform verzoeken te Iaten noteeren.
Voorts hebben UwelEd. Groot-Achtbaare te informeereJ;l, dat
er in Hamburg nog c.a. I84lasten tarwe gekogt is, die werkelijk
gearriveerd en opgeslagen zijn, waarvan UwelEd. Groot-Achtbaare notitie zullen fourneeren, dan bebben in Elbing laten ,in~
kopen 500 lasten als
'
130
220
150

lasten Poolse tarw
lasten Poolse tarw
lastenPoolse tarw

a f 410. - 1),
a 1415.-,

a J420.-,

waarvoor de benodigde scbepen reeds bevragt en in lading zijn.
Tegens deze 500 lasten is op ons uit Elbing getrokken:
1)

Pruisisch courant.
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May 20. £ 10.000-71 d. na dato, vervallende 30 July 160.000.
May 22. £ 1400-71 d. na dato, vervallende I Aug. 1 8.400.
May 26. £ 10.672- 7I d. na dato, vervallende 5 Aug./64.032.
Uit Hamburg.
May 22 ..... R. T. 10.000.- op 2 maanden, verv. 22 July.
May 26..... R. T. 20.000.- op 2 maanden, verv. 26 July.
Juny 5..... ·R. T. 30.000.- op 2 maanden, verv. 5 Aug.,
dat alles insgelijks verzoeken te laten noteeren. '
Eindelijk hebben nog de eer UwelEd. Groot-Achtbaare te berigten, dat in nakoming van derzelver beveelen reeds van de opgeslagen partij tarw verkogt hebben als:
Juny 13 31
6
29
36
18

lasten
lasten
lasten
lasten
lasten

witte Zeeuwse a 310 G.g. van diverwitte Zeeuwse a 3IO G.g.
sche zolders,
witte Zeeuwse a 314 G.g.
waarover nawitte Ze,euwse a 314 G.g.
der opgaaf
Brabandse a 308 G.g.
doen,

dat mede solliciteeren te laten noteeren.
Wij hebben de eer met verschuldigde eerbied ons te noemen
,

UwelEd. wool-Achtb. ootm.

dienar~n

HOPE & CO.

P.S. Zedert het bovenstaande berigt onze makelaar heden
nog verder verkogt te hebben:
L. 87 Zeeuwse tarw
32 Poolse tarw
19 Zeeuwse tarw

a 308
a 293
a 320

G.g'j
G.g.
van diversche zolders,
G.g.

tot UwelEd. Groot-Achtbaare imormatie.
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II.
AMSTERDAM, 30 J uny 1789.

WelEdele w-oot-Achtbaare Heeren!
Wij hebben de eer UwelEd. Groot-Achtbaare hierin te doen geworden factuur over 216 lasten 57 vat tarw, op bevel van UwelEd. Groot-Achtbaare in Hamburg gekogt, afgeladen en alhier
opgeslagen, bedragende Holl. Cour. 173.364-14, welke solliciteeren te laten nazien, om na regtvinding er voor te crediteeren. Tot
de in Elbing gekogte 500 lasten tarw, waarvan reeds opgaaf gedaan is, hebben de eer UwelEd. Groot-Achtbaare te communiceeren, dat de volgende schepen reeds beladen zijn als:
Lasten 55.- tarw het schip de Vrouw Gesina Magdalena,
Sch. Hanschen Ulrichs.
90.- tarw het schip de Jonge Jan, Cap. Friedrich
Lieuwen.
106.- tarw het schip de Diligence, Sch. Rob. Lawson.
85.- tarw het schip de Peggy, Sch. James Oconnoker.
38.- tarw het schip de Nancy. Sch. George Caithness.
42.23 tarw het schip Belmont Castle, Sch. John Stob·
bie.
Lasten 416.23
r

Van deze schepen hebben het genoegen te berigten, dat het
eerste gemelde, de Vrouw Gesina Magdalena, Sch. Hanschen
Ulrichs, gisteren volgens de Texelsche lijst gearriveert is, en van
de anderen zijn de volgende reeds door de Zond gepasseert :
17 J uny Robert Lawson,
18 Juny George Caithness,
21 J uny J. Stobbie,
die nu ook dagelijks binnen verwagten, als wanneer wij de tarw
gelijk die uit Ulrichs tot UwelEd. Groot-Achtbaare dispositie
laten opslaan, en ten tijde geven UwelEd. Groot-Achtbaare daarover de rekening in kennis van onze verrigting, dat nu komen te
doen, over den verkoop van de volgende partijen tarw als onder

/

27 2
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22 Juny L.

32.16

II

22.16

II

23·12

II

17.14

II

19·9

II

25. 13

"

II

25 Juny L.
"
"
"

"
"

22.16

35. 14
20.25. 12.3
25. 10
14.13. 1
32.6.2
5.12.2 .

roode tarw uit Jacob Frantzen I zolder het Magazijn
n.2
roode tarw uit J. Hilder 1Z.
hoven het ' onderstuk Mercurius
roode tarw uit Hendrik elaasen 1Z. dito de Kroon
roode tarw uit 1. J. Dooyen
1Z. dito de Aarde
roode tarw ·uit J. Heeren op
het onderstuk Flora n. I
roode tarw uit N. J. Dryae op ·
dito West n. 2
roode tarw uit 1. J. Tooren
op r z. hoven het onderstuk
Oost n. 3
witte dito uit Jan Jansz. op·
bet onderstuk Koningsbergen a 320
witte Zeeuwsche op het onderstuk de Zon L. D
witte Zeeuwsche I zolder de
Morgenster n. 2
roode Zeeuwscbe op de 2 zoid.
de groote Windhond n. 4
roode Zeeuwsche op de 3 zoid.
dito n. 5
roode Zeeuwscbe op I zold.
bet ·Magazijn n.l
witte Zeeuwsche op bet onderstuk Mars

,a 328 g.g.

a 340.

a 338.
a 325.
a 325.

Lasten 322.3
waarmede al bet gekogte zoowel bier als in Hamburg nu wederom
verkogt is, en zodra alles afgeleverd is, bebben de eer UwelEd.
Groot-Acbtbaare daarover rekeningen te fourneeren. Tot het gemak van het boeken ·over en weder, hebben goed gedagt om de
lading tarw Sch. Jan Geerts Flonck van Hamburg in de generaale
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factuur te begrijpen, en van den verkoop zullen ook over het geheel rekening' doen, dus verzoeken de daarvoor reeds gefourneerde rekeningen te anuleeren en van den inhoud dezer nota te laten nemen . .
Wij h~bben de eer met de verschuldigde hoogagting ons te
noemen.

UwelEdele Groot-Achtbaare ootm. dienaren
HOPE & CO.

III.
,

.

.

De'volgende brief is ongedateerd en bevat geen adres, maar is
blijkbaar evenals de beide volgende brieven in de tweede helft
van- Ju1i geschreven en is ongetwijfeld ook aan burgemeester
Rendorp gericht.
-

Monsieur,
En reponse au billet dont vous venez de m'honorer c'est bien a.
regret qu'il nous a ete impossible de fournir les comptes assez
promptement que nous aurions desire, mais il n'a pas dependu de
nous. J'aurai l'honneur de vous donner tous les apper~us possibles pour vous mettre a. m~me de juger de votre position actuelle
pour pouvoir ensuite agir comme vous trouverez convenable au
bien de la chose.
Voici un ca1cul de ce que coftte les 490 lasts de bled achetes a.
Elbing, dont Ie dernier chargement est arrive hier au Texel, il
revient a. 226 g.g. Ie last et auroit vaIu ici il Y a 15 jours 375 g.g.
Depuis la reception de vos ordres pour vendre, il ne s'est rien passe, les commissions ont cesse, il n'y a point d'acheteur et on auroit beau deprecier sa marchandise en l'offrant a. viI prix; la premiere demande fournira bien l'occasion et il faut de force l'attendre avec patience.
Les 378 lasts sont vendu et expedie, nous avons eu l'honneur de
vous fournir une notte des prix auxquels ils ont eM place, mais
nonS ne pouvons pas encore en dresser Ie compte de vente a. cause
des menus fraix, dont nous demandons sans cesse les nottes de
nos facteurs qui, oberes des expeditions, n'ont pas pu nous les
fournir; cela ne tardera pas pourtant. Nous comptons qu'il y
NED. ECON. - HIST. ARCHIEF. ]AARBOBK. I.
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aura un profit d'environs 130.000 sur cette operation. Nous sommes nons memes les acheteurs de toute cette partie comme nous
avons eu l'honneur de vous dire dans Ie terns, l'ayant employe
dans nos envois pour la France.
Permettez moi de vous demander s'il ne serait pas possible
d'employer ces beaux bleds de Pologne pour fournir aux boulangers; c'est impossible de leur en donner de plus beau et a meilleur
marche j dans ce cas nous vous remettrons une notte detaillee des
greniers 011 ils se trouvent deposes. J'espere avoir rempli vos ;ordres dans les details, n'ayant rien de plus a coeur que de me conformer a tout ce qui pourra vous etre agreable. Ayant l'honneur
d'etre avec respect, Monsieur,
votre Ires humble et Ires obeissant serviteur.
HOPE.

P.S. 11 nous reste aussi a rendre compte des 216 last achetes a
Hambourg, dont nous avons fourni la facture et que nous avons
revendu ici en 234 last, egalement a nous memes pour nos commissions pour la France, dont nous ne tarderons pas a fournir Ie
compte de vente.

IV.
22

JUILLET

I789.

Monsieur Ie Bourguemaistre Rendorp.

Monsieur,
Les lettres de Fra,nce de hier ne sont pas de si fratche datte que
cel1es d'avant-hier par expres, par consequent
de nouveau
dans la politique ni dans Ie commerce de grains, qui se trouve dans
un moment de suspence; comme Ie ministere n'est pas encore en
vigueur, il ne peut s 'expedier des ordres pour l'achat de grains et
ceux qui ont des anciennes ordres en main en suspendent l'execution pour voir un peu la tournure des choses, de sorte que Ie
marche est dans une inaction complete et il est impossible de
vendre des bleds a telle concession qu'on voudroit faire dans Ie

rien

BRIEVEN DER FIRMA HOPE EN CO.

275

prix. Votre beau. bled de Pologne doit valoir malgre la baisse 350
g.g. sur la moihdre demande, mais dans ce moment on auroit
beau l'offrir a 310 ou 300; personne ne l'acheteroit parceque ce
prix meme est infiniment trop eleve. II n'y a que des ordres positifs ,pour acheter pour l'etranger qui pouttoit en procurer la
vente. Je suis avec un devouement sans homes, Monsieur,
votre tres humble et ires ob. servo
HOPE.

V.
AMSTERDAM,

25 J uillet 1789.

Mr. Rendorp, Bourguemaistre.

Monsieur,
Voici, Monsieur, notre lettre a M. M. les Bourguemaistres et
les comptes de vente des parties achetees ici et a Hamhourg,
dont les rendemens des poids et des prix sont des plus satisfaisans. Lors de la rentree des deniers, qui aura lieu dans Ie courant
du mois prochain, nous aurons a vous bonifier un surplus assez
consequent, pourvu que les bleds d'Elbing se realisent passablement.
Nos ordres sont donnes pour vendrea 300 ou au-dessus, mais
il ne se presente absolument point d'acheteur, et dans une vente
publique, qu'on tenta bier, ceux qui ont voulu se defaire de leurs
bleds ont du se soumettre a une diminution de 100 a 120 f. d'or
dans les prix; on ne paya que 251 a 256 des bleds de 130 YI, qu'on
enlevait il y a 15 jours a 360 a 370 et les autres dans la proportion.
Vous jugerez done, Monsieur, qu'il est impossible de forcer les
choses. II faudra voir si de nouveaux ordres viendront au retour
de Mr. Necker, qu'on attendait a Paris Ie 21; tout y etait assez
tianquille au depart du courier. Le roi avait arbore la cocarde nationale a son retour de l'h8tel de ville, 011 il venait d'annoncer son
acquiescement au voeu de la nation.
En vous padant dans notre billet de mercredy de nos demieres

•
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ventes, nous avions tire de nos nottes preparatoires Ie nombre de
378 lasts comme employes et expedies par notre maison; vous
trouverez par les comptes dressees d'apres les nottes exactes
fournies depuis par nos facteurs, que les parties vendues a De
Man (qui sont pour nos commissions) ne montent qu'a 352.26.2
lasts; les premieres ventes ont ete faites a trois autres acheteurs,
que nous croyons tous tres bons pour ces objets. N ous esperons de
pourvoir fournir sous peu de jours la facture de l'achat d'Elbing,
porte en attendant par estimation dans l'apperc;u de votre compte
courant.
Je suis avec respect, Monsieur,

'Volre tres humble et tres obeissant servUsur
J. WILLIAMS HOPE.
VI.
AMSTERDAM,'

25 July 17&)·

WelEdele Groot-Achtbaare Heeren!
Door onUn graanfactor in staat gesteld zijnde, om de verkooprekeningen der tarw, zowel albier als te Hamburg ingekogt, op te
maken, hebben geen ogenblik willen verzuimen, om dezelve aan
UwelEd. Groot-Achtbaare te fourneeren, en dus hebben de eer
die bierin te sluiten als:
over L. 384.7.3 van de partij albier ingekogt c. f. 169.722-1
en L. 240.21.1 van de partij in Hamburg gekogt f. 104.498-14,
waarvoor UwelEd. Groot-Achtbaare crediteeren, solliciterende
om die rekeningen bij regtvinden conform te laten noteeren.
Wij voegen bier nog bij de ruuwe staat, van UwelEd. GrootAchtbaare rekening met ons, waar de tarw in Elbing gekogt, na de
gefourneerde ca1culatie, ingebragt is; wij vleien ons dat het UwelEd. Groot-Achtbaare niet onaangenaam zal zijn, hetzelve te ontfangen.
Wij hebben de eer met de verschuldigde hoogagting ons te
ondertekenen.

UweJ-Ed. Groot-Achtbaare ootmoedige dienaren
HOPE & CO.

BRIEVEN DER FIRMA HOPE EN CO.

277

VII.

7 SEPTEMBER 1789.
WelEdele Groot-Achtbaare Heeren I
Wij hebben in der tijd de eer gehad UwelEd. Groot-Achtb. de
factuuren toe te zenden der differente partijen tarwe, die wij voor
UwelEd. Groot Achtb. rekening gekogt hebben, namentlijk van
L. 382.II.2 hier gekogt bedragende I 129.800-2-8.
L. 216.57, die wij te Hamburg gekogt hebben, bedragende
173.364-14, alsmeede de verkooprekeningen van diezelve partijen, die wij zederd hier verkogt hebben en die gerendeerd hebben,
te weten:
de eerste partij, die L. 384.7.3. heeft uitgeleverd, I 169.722-4.
de tweede partij, dieL. 240.21.1. heeft uitgeleverd,1 104.598-14.
Thans hebben wij de eer UwelEd. Groot-Achtb. hier nevens te
doen toekomen de rekening van inkoop en verkoop van hetgeen
wij te Elbing ingekogt en hier verkogt hebben, te weten:
Factuur van L. 490. 23. bedragende I 155.23°-16.
Verkooprekening van die partij, die L. 498.2.2. heeft uitgeleverd, bedragende 1177.264-6.
En eindelijk een rekening-courant van deeze geheele operatie,
waarbij UwelEd. Groot-Achtb. voor den inkoop gedebiteerd en
voor den verkoop benevens de door ons ontfangen f 150.000 gecrediteerd zijn, en in gevolge van welke UwelEd. Groot-Achtb.
per saldo competeerd een som van 1243· 08g-II -8, waarvan circa
f 60.000 reeds in kas is, en het overige binnen eenige weeken staat
ontfangen te worden. Wij solliciteeren UwelEd. Groot-Achtb.
deeze differente rekeningen te doen examineerep en bij accoord
bevinding dezelve met ons conform te doen noteeren, ondertusschen zal het ons aangenaam zijn te mogen weeten wanneer en op
wat wijze UwelEd. Groot-Achtb. verkiezen dat de door ons reeds
ontfangen en verder te ontfangen penningen betaald worden.
Wij zijn zeer geflatteerd geweest door de blijken van vertrouwen, die UwelEd. Groot-Achtb. ons
. hebben gelieven te geven,
.
door ons de uitvoering van deze importante,ope~atie op te dragen;
wij hebben aIle onze vermogens in het werk gesteld om aan dat
vertrouwen te beantwoorden, en daar wij het geluk hebben, dat
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dezelve zoo buitengemeen voordelig is uitgevallen, zal er aan ons
genoegen niets ontbreeken, zoo wij het door ons verrigte met
UwelEd. Groot·Achtb. goedkeuring vereerd mogen zien.
Wij hebben de eer met de hoogste eerbied te zijn
UwelEdel Groot-Achtbaare ootmoedige dienaaren
HOPE

& CO.

VIII.
REKENING-COURANT VAN GRAANEN, OP ORDER VAN HEEREN
BURGEMEESTEREN DEZER STAD INGEKOGT EN WEDER VERKOGT DOOR HOPE EN COMPo

1789
Debt.
15. Aan den inkoop van L. 382.11.2 tarw
albier gekogt volgens factuur ..... 1127.255. -.8.
Juny 29. Aan dito van L. 216.57 dito te Hamburg ingekogt volgens dito .......• - 71.926. -.-.
Juny 29. Aandito van L. 490. 23 dito te Elbing
ingekogt volgens dito ............ ' - 152.187. 1.-.
Aan de Heeren Hope en Comp. voor
2 pet. provisie van de bovestaande
ingekogte tarwe over eene somma van
1351 .368-5-8 ................... - 7. 02 7. 7·-·
Pr. saldo competeerd de stad Amsterdam van de Heeren Hope en Comp.
voor de zuivere winst ........... - 93.089. I I .8.

Juny

1451.485. 4·-·
Cred'.
July 25. Pr. den verkoop van L. 384.7.3 tarwe
aan diverse volgens verkoop-factuur 1 169.722 • 4. -.
July 25. Pr. dito van L. 240.21.1 dito volgens
verkoopfactuur als vooren ........ - 104.498.14. -.
Sept. 7. Pr. dito van :L. 49~t2.2 dito volgens
verkooprekening ................. - 177.264. 6.-.

