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NAAMLljST 

DER LEDEN VAN HET 

NEDERLANDSCH ECONOMISCH-HISTORISCH ARCHIEF 

OP 1 JANUARI 1916. 

BESTUUR: 

Prof. Dr. G. W. Kernkamp, Hoogleeraar in de Geschiedenis aan de Rijks
Universiteit te Utrecht, Voorzitter. (1919.) 

Dr. Mr. S. Muller Fzn., Rijks-archivaris te Utrecht, Onder-Voorzitter. 
(1917.) 

H. G. A. Elink ScJ;lUurman, Accountant te Amsterdam, 2e Set;relaris
Penningmeester. (1921.) 

Mr. Chr. P. van Eeghen, Lid der finna Van Eeghen & Co., te Amsterdam. 
(1918.) 

Dr. H. E. van Gelder, Gemeente-archivaris, te 's-Gravenhage. (1920.) 
Prof. Mr. N. W. Posthumus, Hoogleeraar in de Economische Geschiedenis 

aa.n de Nederlandsche Handels-Hoogeschool te Rotterdam, Ie Set;relaris. 
(1921.) 

Mr. Dr. S. van Brakel, Rechter in de Arrondissements-Rechtbank te 
Utrecht. (1917.) 

J. van Hasselt, Voorzitter van de Maatschappij van Nijverheid, te Haar
lem. (1919.) 

J. Muysken, Directeur van de Nederlandsche Fabriek van Werktuigen en 
Spoorwegmaterieel, te Amsterdam. (1918.) 

P. A. Pijnappel, te Hilversum. (1917.) 
C. A. P. van Stolk, Lid der finna Van Stolk's Commissiehandel, Curator 

der Nederlandsche Handels-Hoogeschool, te Rotterdam. (1919.) 
Prof. Mr. M. W. F. Treub, Oud-Minister van FinanciEln, te 's-Graven

hage. (1918.) 
J. IJzerman, Directeurder Openbare Handelsschool teAmsterdam. (1920.) 

Het DAGELI]KSCH BESTUUR wordt gevormd door de eerstgenoemde zes 
leden van het Bestuur. 

RAAD VAN ADVIES: 

Dr. H. Blink, Voorzitter van de Nederlandeche Vereenising voor Econo-
mische Geographie, te 's-Gravenhage. " 
MilD. IICON.-HI'T. AII.CHIIIl'. ]AAII.801l11: II. 



II NAAMLIJST DER LEDEN. 

Prof. Dr. P. J. Blok, Hoogleeraar in de Geschiedenis aan de Rijks-Univer
siteit te Leiden. 

Ch. E. H. Boissevain, Voorzitter van de Nationale Vereeniging voor Han
delsonderwijs, te Amsterdam. 

Dr. D. Bos, Lid der Tweede Kamer der Staten-Generaal, Voorzitter van 
het College van Curatoren der Nederlandsche Handels-Hoogeschool, te 
's-Gra venhage. 

C. L. Bressers, Lid van Gedeputeerde Staten van N oord-Brabant, te Dongen. 
Prof. Dr. H. Brugmans, Hoogleeraar in de Geschiedenis aan de Gemeen

telijke Universiteit te Amsterdam. 
Dr. J. L. Cluysenaer, Voorzitter van het College van Curatoren der Tech

nische Hoogeschool, te 's-Gravenhage. 
Prof. Mr. P. A. Diepenhorst, Hoogleeraar in de Staathuishoudkunde aan 

de Vrije Universiteit,te Amsterdam. 
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-Uni

versiteit 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. 
Prof. Dr. W. H. Nolens, lid der Tweede Kamer der Staten-Generaal, te 

's Gravenbage. 
Wouter Nijhoff, Uitgever, te 's-Gravenbage. 
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 yom Rath, Lid der firma Deichmann & yom 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 de Vereeniging voor den Effecten 

handel, te Amsterdam. 
A. Spakler, Technoloog, Directeur van de Naaml. Venn. De Suikerraflina

derij vfh. Spakler & Tetterode, te Amsterdam. 
C. G. Vattier Kraane, Directeur van de Naaml. Venn. Vriesseveem, te 

Amsterdam. 
A. B. van der Vies, te Amsterdam. 



NAAMLIJST 'DER LEDEN. III 

M. P. Vodte, Lid der finna Mirandolle, Vollte & Co., te Amsterdam. 
W. G. Wendelaar, Voorzitter van de Vereeniging voor den Effectenhandel, 

te Amsterdam. 
F. M. Wibaut, Wethouder van ADlSterdam. 
I. IJssel de Schepper, te Gouda. 
J. W. IJzerman, te 's-Gravenhage. 
B. C. E. Zwart, Directeur van de ADlSterdamsche Boek- en Steendruk

kerij vfh. Ellerman, HarDlS & Co., te Amsterdam. 

COMMISSIE VOOR DE PUBLICATIEN. 

Prof. Dr. G. W. KernkaDlp, Vo<wzitter. (1917.) 
Dr. Mr. S. Muller Fzn. (1918.) 
Mr. Dr. S. van Brake!. (1919.) 
Prof. Mr. N. W. PosthUDluS, Secretaris. 

COMMISSIE VOOR HET ARCHIEF. 

Mr. Chr. P. van ElIghen. 
H. G. A. Elink Schuurman. 
Dr. H. E. van Gelder. 
Prof. Mr. N. W. Posthumus. 

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. 
Am. S. van den Bergh, te 's-Gravenhage. 
S. van den Bergh Jr., te Rotterdam. 
Mr. J. L. Berns, te Leeuwarden. 
Mr. G. Bicker Caarten, te Rotterdaxn
·Prof. Dr. P. J. Blok, te Leiden. 
Prof. Mr. D. van Blom, te Leiden. 
W. J. Blijdenstein, te Enschede. 
H. Boekenoogen, te Wormerveer. 
·Ch. E. H. Boissevain, te Amsterdam. 
Mr. Dr. W. P. J. Bok, te 's-Gravenhage. 
Jhr. Mr. L. W. G. Boreel van Hogelanden, te Velzen. 
·Dr. D. Bos, te 's-Gravenhage. 
Dr. P. C. M. Bos, te Bussum. 



IV NAAMLIJST DER LEDEN. 

*Mr. Dr. 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. 
Mr. M. Burgerhout, 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. 
Herbert Cremer, te Haarlem. 
J. T. Cremer, te Santpoort. 
V. R. IJ. Croesen, te 's-Gravenhage. 
E. A. du Croo, te Amsterdam. 
H. H. van Dam A.Czn., te Rotterdam. 
A. M. F. van Deventer, te Rotterdam. 
*Prof. Mr. P. A. Diepenhorst, te Amsterdam. 
Dr. J. G. van Dillen, te Amsterdam. 
A. Ed. Dinger, te Rotterdam. 
R. P. Dojes, te Uithuizen. 
E. G. Duyvis Tzn., te Koog aid Zaan. 
P. Dumon Tak, te Middelburg. 
*Mr. Chr. P. van Eeghen, te Amsterdam. 
S. P. van Eeghen, te Amsterdam. 
J oh. E . Elias, te Amsterdam. 
*H. G. A. Elink Schuurman, te Amsterdam. 
Prof. Dr. D. van Embden, te Amsterdam. 
W. A. Engelbrecht, te Rotterdam. 
Mr. Ch. Ensched6, te Haarlem. 
Mr. H. J. D. D. Ensched6, te Aerdenhout. 
Mr. Joh. Ensched6, te Heemstede. 
Mr. M. Ensched6, te 's-Gravenh8.ge. 
G. M. L. van Es, te RotterdaII1. 
C. Evers, te Amsterdam. 
*Mr. J. C. A. Everwijn, te 's-Gravenhage. 
*Mr. Ph. Falkenburg, 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 '!j-Gravenhage. 
H. J. H. Gelderman, te Oldenzaal. 
Ed. Gerzon, te Amsterdam. 



NAAMLIjST DER LEDEN. 

C. M. Gbijsen, te Middelburg. 
C. Gips Jr., te 's-Gravenbage. 
J. M. P. Glerum, te Amsterdam. 
·Prof. Dr. I . H. Gosses, te Groningen. 
J. H. Gouda, te Amsterdam. 
A. J. M. Goudriaan, te Rotterdam. 
Dr. S. P . Haak, te Arnhem. 
Mr. H. A. Hartogh, te Amsterdam. 
J. Haslinghuis, te Rotterdam. 
• J. van Hasselt, te Haarlem. 
Dr. W. A. A. Hecker, te Delft. 
Prof. Mr. J. E. Heeres, te Leiden. 
Mej. A. Hingst, te Amsterdam. 
G. H. Hintzen, te Rotterdam. 
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. 
Dr. H. F. R. Hubrecht, te Amsterdam. 
Mr. D. Hudig, te Santpoort. 
J. Hudig, te Rotterdam. 
W. C. Hudig, te Rotterdam. 
·Prof. Dr. J. Huizinga, te Leiden. 
·Dr. C. W. Janssen, te Naarden. 
Prof. J. G. de Jongh, te Rotterdam. 
Jhr. Mr. A. P . C. van Karnebeek, te 's-Gravenhage. 
I . G. Keesing, te Laren (N.H .). 
H. van Kempen, te Amsterdam. 
Dr. C. Kerbert, te Amsterdam. 
·Prof. Dr. G. W. Kernkamp, te Utrecht. 
W. T. Klaare, te Rotterdam. 
H. J. Knottenbelt Az., te Rotterdam. 
Prof. Dr. Ph. Kohnstan:un, te Amsterdam. 
D. Kok, te 's-Gravenbage. 
J. Kol, te Utrecht. 
Prof. Dr. J. Kraus, te 's-Gravenhage. 
Jhr. J. A. Kretschmar van Veen, te Utrecht. 
·A. G. Kroner, te 's-Gravenbage. 
N. E. Kroner, te Rotterdam. 
W. N. A. Kroner, te Hilversum. 
W. A. Leembruggen, te Scheveningen. 
Mr. J. A. Levy, te Amsterdam. 

v 



VI N AAMLI]ST DER LEDEN. 

Mej. Dr. C. Ligtenberg, te Leiden. 
Th. Limperg Jr., te Amsterdam. 
J. Lips Bzn., te Dordrecht. 
Mr. B. C. J. Loder, te 's-Gravenhage. 
Mr. J. A. Loefi, te 's-Gravenhage. 
Th. P. LOhnis, te Rotterdam. 
P. Loopuyt, te Schiedam. 
F. Lugt, te Amsterdam. 
P. May, te Amsterdam. 
C. Matthijsen, te Helmond. 
Mr. A. Meerkamp van Embden, te Middelburg. 
Fred. Meerkamp van Embden, te Rotterdam. 
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. 
C. de Monchy, te Rotterdam. 
E. P. de Monchy Rz., te Rotterdam. 
S. J. R. de Monchy, te Rotterdam. 
-H. R. du Mosch, te Amsterdam. 
- J. Muysken, te Amsterdam. 
Abr. Muller, te Amsterdam. 
~Dr. 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. 
P. Nijgh, te Rotterdam. 
·W. Nijhofi, 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. 
H. E. Oving Jr., te 's-Gravenhage. 
Prof. Mr. B. H. Pekelharing, te 's-Gravenhage. 
Dr. G. Pekelharing, te Rotterdam. 
J. Ph. Peters, te Rotterdam. 
A. F. Philips, te Eindhoven. 
G. L. F. Philips, te Eindhoven. 
L. Pieters, te Rotterdam. 
Dr. A. Plate, te Rotterdam. 



NAAMLIJST DER LEDEN. 

Dr. H. A. Poelman, te Groningen. 
-Henri Polak, te Laren (N.H.). 
-S. J. Le Poole L.Gzn., te Leiden. 
F. E. Posthwna, te 's-Gravenhage. 
-Prof. Mr. N. W. Posthumus, te Rotterdam. 
-P. A. Pijnappel, te Hilverswn. 
Prof. Mr. H. P . G. Quack, te Amsterdam. 
Jhr. G. C. Quarles van Ufford, te Amsterdam. 
Jhr. H. L. Quarles van Ufford, te Amsterdam. 
-Edwin vom Rath, te Amsterdam. 
Mr. Th. Reepmaker, te Rotterdam. 
Mr. R. van Rees, te Amsterdam. 
Jhr. Mr. Th. H. F. van Riemsdijk, te 's-Gravenhage. 
Jhr. Mr. Dr. A. ROOll, te Amsterdam. 
Mevrouw H. Roland Holst-van der Schalk, te Laren (N.H.). 
B. E. Ruys, te Rotterdam. 
J. A. Ruys, te Rotterdam. 
W. Ruys, te Rotterdam. 
Dr. B. van Rijswijk, te Dordrecht. 
Mr. W. C. Th. van der Schalk, te Amsterdalh. 
H. D. J. van Schevichaven, te Nijmegen. 
-Mr. J. van Schevichaven, te Amsterdam. 
Mr. Dr. C. F. Schoch, te Amsterdam. 
P. Schoen Szn., te Zaandam. 
Dr. M. Schoengen, te Zwolle. 
H. J. Scholte, te Amsterdam. 
J. E. Scholten, te Groningen. 
W. A. 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. 
Prof. Jhr. Dr. J. Six, te Amsterdam. 
Dr. H. J. Smit, te Amsterdam. 
-Mr. J. A. van Sonsbeeck, te Amsterdam. 
-A. Spakler, te Amsterdam. 
J. Stibbe, te Utrecht. 
D. Stigter, te Busswn. 
-C. A. P. van Stolk, te Rotterdam. 
Mr. R. W. van Stolk, te Delft. 
C. F. Stork, te Hengelo. 
D. W. Stork, te Hengelo. 
W. Stork, te Hengelo. 
Ds. A. S. Talma, te Bennebroek. 
J. W. C. Tellegen c. i., te Amsterdam. 
Mr. Q. J. Terpstra, te 's-Gravenhage. 

VII 
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VIII NAAMLI]ST DER LEDEN. 

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 's-Gravenhage. 
Prof. Mr. M. W. F. Treub, te 's-Gravenhage. 
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. 
J. C. Veder, te Rotterdam. 
Mr. J. A. Veraart, te 's-Gravenhage. 
• A. B. van der Vies, te Amsterdam. 
J. Visser Jac.zn., te 's-Gravenhage. 
Mr. G. Vissering, te Amsterdam. 
J. van Vollenhoven, te 's-Gravenhage. 
Prof. J. G. Ch. Volmer, te 's-Gravenhage. 
·M. P. Vodte, te Amsterdam. 
D. H. de Vries, te Amsterdam. 
W. de Vries Robbe, te Gorinchem. 
Mr. H. Waller, te Haarlem. 
·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. 
~ej. J. M. Wolfson, te Rotterdam. 
Jhr. Mr. W. F. van der Wijck, te Amsterdam. 
·1. IJssel de Schepper, te Gouda . 
• J. IJzerman, te Amsterdam. 
Mr. Dr. S. Zadoks, te Amsterdam. 
·B. C. E. Zwart, te Amsterdam. 

CORRESPONDEERENDE LEDEN: 

J. de GrOQ~, te Weltevreden. 
D. van lM>keren CaJn~e, te Hengelo . 

. . ) 



NAAMLIJST DER LEDEN. 

J 
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. Mr. H. Loudon, te Wassenaar. 
Maatschappij van Nijverheid, te Haarlem. 
Nederlandsche Gist- en Spiritusfabriek, te DeHt. 
H. C. Rehbock, te Amsterdam. 
-Dr. D. F. Scheurleer, te 's-Gravenhage. 
*J. W. IJzerman, te 's-Gravenhage. ' 

IX 

NAAMLI]ST DER IN HET J AAR I9I6 BENOEMDE LEDEN,j 

Prof. Mr. P. J. M. Aalberse, te Leiden. 
C. J. K. van Aalst, te Amsterdam. 
C. R. Bakhuizen van den Brink, te 's-Gravenhage. 
Mr. A. W. van Beeck Calkoen, te Utrecht. 
Jhr. Mr. W. A. Beelaerts van Blo1dand, te Wassenaar. 
H. L. Bekker, te Rotterdam. 
J. M. C. Bekker, te Amsterdrun. 
J. S. H. Bem,elmans, te Rolduc. 
E. Bloem.bergen, te Zwijndrecht. 
W. C. Bolle, te Rotterdam. 
Mr. Dr. H. W. C. Bordewijk, te- Bennekom. 
Jhr. Mr. E. N. de Brauw, te 's-Gravenhage. 
G. A. M. de Bruyn, te Rotterdam. 
H. A. Burgerhout, te Rotterdam. 
W. F. F. Carp, te Rotterdam,. 
J. B. Catz, te New-York. 
A. S. Chabot, te 'Rotterdam. 
A. de Clercq, te Aerdenhout. 
J. G. Coster, te Winnipeg (Canada). 
Mr. A. del Court tot Krim.pen, te Yelp. 
H. Th. Cox, te Amsterdam,. 
E. H. Crone, te Amsterdam. 
W. van Dam., te Rotterdam. 
Henri Dentz, te Amsterdam. 
H. W. A. Deterding, te Londen. 
Mr. G. A. rnepenhorst, te Rotterdam, 
Mr. P. G. Dop, te Utrecht. 
Prof. Dr. R. H. van Dorsten, te Rotterdam. 



x NAAMLIJST DER LEDEN 

J. J. M. Driebeek, te Rotterdam. 
A. van Driel, te Rotterdam. 
D. Duru,op, te Rotterdam. 
H. Dunlop, te Schiedam. 
Dr. B. Dijksterhuis, te Tilburg. 
E. Elias, te Tilburg. 
M. D. Enthoven, te 's-Gravenhage. 
P. Eschauzier, te 's-Gravenhage. 
F . H. Fentener van Vlissingen, te Utreeht. 
P. Fentener van Vlissingen, te Helmond. 
Mr. J. A. Fruin, te Rotterdam. 
Mr. Th. A. Fruin, te Rotterdam. 
Mr. C. C. GeertseIIla, te Groningen. 
Joan Gelderman, te Oldenzaal. 
J. Th. Gerlings, te 's-Gravenhage. 
A. Gleichman, te Rotterdam. 
H. Goedhart Jr., te Amhem. 
L. J. B. Gompertz, te Amsterdam. 
Prof. ~. 'J . A. van Hamel, te Amsterdam. 
W. J. van Haren Noman, te Amsterdam. 
Mr. F. van Hasselt, te Rotterdam. 
M. J. van Hattum, te Beverwijk. 
Mr. Dr. A. C. Heineken, te Rotterdam. 
1. He1dring, te Wassenaar. 
G. Hennus, te's-Gravenhage. 
S. Hepner, te Amsterdam. 
J. B. v~ Heutsz Jr., te Helvoet. 
Joh. va~ 't Hoff, te Rotterdam. 
R. W. H. Hofstede Crull, te Hengelo. 
Dr. C. Hoitsema, te Utrecht. 
A. B. va~ HoIkema, te Amsterdam. 
J. P. Holtzschue, te Amsterdam. 
D. Hudig Pzn,. te Rotterdam. 
J . M. Hudig, te Rotterdam. 
A. W. F. Idenburg, te 's-Gravenhage. 
Mr. F . B. 's Jacob, te Staverden bij Elspeet. 
Mr. F. A. las, te 's-Gravenhage. 
P. J. J. Jonas van's Heer Arendskerke, te 'Amsterdam. 
P. C. Jongeneel, te Rotterdam. 
H. de longh, te Rotterdam. 
G. M. Kam, te Nijmegen. 
J. H. Kann, te 's-Gravenhage. 
P. J. de, Kanter, te Dordrecht. 
P. H. van der Kemp, te 's-Gravenhage. 
E. S. Kerkhoven, te Amsterdam. 
S. E. H. Klatte, te 's-Gravenhage. 
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o. S. Knottnerus, te Rotterdam. 
H. H. van Kol, te V oorschoten. 
M. A. J. Kortenoever, te Gouda. 
Harry ter Kuile, te Enschede. 
Mr. H. J. de Lange, te Wapenvelde. 
C. van Lede, te Rotterdam. 
C. H. van der Leeuw, te Rotterdam. 
Mr. H. F. van Leeuwen, te Amsterdam. 
P. van Leeuwen Boomkamp, te Amsterdam. 
R. A. L. Lehmann, te Amsterdam. 
C. van Lennep, te 's-Gravenhage. 
Jhr. Mr. L. H. van Lennep, te Amsterdam. 
F. B. LOhnis, te Scheveningen. 
Jos. Loopuit, te Amsterdam. 
Vincent Loosjes, te Haarlem. 
Victor R. Los van Aarlanderveen, te 's-Gravenhage. 
Mr. K. P. van der Mandele, te Rotterdam. 
Mej. Dr. Ch. A. van Manen, te 's-Gravenhage. 
Ph. Marcella, te Rotterdam. 
z. G. Ph. Marcella, te Rotterdam. 
J. J. A. van Meel, te Rotterdam. 
A. C. Mees, te Rotterdam. 
Mr. M. Mees, te Rotterdam. 
N. J. Meihuizen, teVeendam. 
H. Meinesz., te Haarlem. 
H. Merens, te Haarlem. 
M. Merens, te Bloemendaal. 
Mr. H. M. Mol, te Amsterdam. 
Seato Molkenboer, te Oldenzaal. 
S. J. R. de Monchy Jr., te Rotterdam. 
J. C. Mulder, te Rotterdam. 
Mr. F. S. van Nierop, te Amsterdam. 
B. Nierstrasz, te Amsterdam. 
D. Obreen, te Rotterdam. 
Mr. E. S. Orobio de Castro, te Amsterdam. 
J. R. van Osselen, te Amsterdam. 
M. J. Overeynder, te Rotterdam. 
J. J. Pelt, te Rotter<la.m. 
Mr. V. van Peski, te Rotterdam. 
G. Th. Philippi, te Scheveningen. 
Mr. L. J. Pieters, te Rotterdam. 
J. de Poorter, te Rotterdam. 
A. van Rede, te Rotterdam. 
Paul Sabel, te Amsterdam. 
Mr. A. E. von Saher, te Diisseldorf. 
C. J. van Schaardenburg, te Rotterdam. 
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P. W. Schllthuis, te Rotterdam. 
Prof. Dr. J. G. Sleeswijk, te 's-Gravenhage. 
J. C. Smalt, te Rotterdam. 
A. Solleveld, te Rotterdam. 
L. Stokvis, te 's-Gravenhage. 
Theo Stokvis, te 's-Gravenhage. 
A. van Stolk, te Rotterdam. 
Mr. A. P. van Stolk, te Rotter.dam. 
Mr. J. H. W. Swellengrebel, te Rotterdam . . 
M. Tabingh Suermondt, te Rotterdam. 
M. Taudin Chabot, te Rotterdam. 
E. den Tex, te Amsterdam. 
Mr. C. H. van Tienhoven, te Amsterdam. 
J. C. van Tienhoven, te Utrecht. 
Mr. J. J. van Troostenburg de Bruyn, te 's-Gravenhage. 
Mr. D. L. Uyttenboogaart, te Rotterdam. 
A. Veder. te Rotterdam. 
J. H. Veder, te Rotterdam. 
P . Verschuiji. te Amsterdam. 
J. T. Vervloet. te :Rotterdam. 
B. Vlielander Hein, te Rotterdam. 
G. Vlug, te Rotterdarn. 
A. C. Volker Azn., te 's-Gravenhage. 
Prof. Mr. C. van Vollenhoven. te Leideil. 
A. Voogd, te Rotterdam. 
G. Voorhoeve. te Rotterdam. 
W. van der Vorm, ~e Rotterdam. 
Mr. F. qe Vries, te Rotterdam. 
Dr. R. de Waard. te Groningen. 
Dr. E. ~n Welderen baron Rengers. te IJsbrecbtum. 
Th. van Welderen baron Rengers. te Oenkerk. 
Job. G. Wertheim. te Amsterdam. 
J. F. W~ermaJin. te Rotterdam. 
U. Wilkens, te Veendam. 
J. Willebeek Lemair, te Rotterdam. 
B. Wilton. te Rotterdam. 
J. H. Wilton, te Rotterdam. 
J. F. Wiistenhofi. te Amsterdam. 
Jhr. Mr. H . C. van det Wijck. te ·s-Gravenhage. 
Mr. P. J. van Wijngaarden, te Rotterdam. 

CONTRIBUEERENDE INSTELLINGEN: 

De Nederlandsche Blink, te Amsterdam. 
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LEDEN-DONATEURS: 

J. A. Laan, te Overveen. 
Phs. van Ommeren Jr., te Rotterdam. 

DONATEURS VOOR HET LEVEN: 

L. C. van Heukelom, te Amsterdam. 
Hollandsche Stoomboot-Maatschappij, te Amsterdam. 
Jan LeIs, te Kinderdijk. 
H. D. Pierson, te 's-Gravenhage. 
W. Spakler. te Amsterdam. 
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STATUTEN 
DER VEREENIGING 

HET NEDERLANDSCH ECONOMISCH
HISTORISCH ARCHIEF 

GltVltSTIGD TIt 'S-GRAVltNHAGE 

(Goedgekeurd blj Koninklijk Besluit d. d. 8 luni 1914 S. 170) 

ARTIKEL I. 

De Vereeniging "HET NEDERLANDSCH ECONOMISCH-HIST0-
RISCH ARCHIEF" is opgericht op 2 April 1914. 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 prijs
lijsten en verdere bescheiden en publicatien betreffende be
staande of opgeheven handels- en industrieele ondememin-
gen 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 documenten 
betreffende de economische geschiedenis van Nederland in 
het algemeen; 

d. door het verzamelen van afbeeldingen enz. betreffende de 
economische geschiedenis; 

• 



STATUTEN. xv 

een en ander ter plaatsing in het archiefgebouw van de Vereeni
ging; 

e. door hetzij het publiceeren van bescheiden en ander bronnen
materiaal op het gebied der economische geschiedenis van 
Nederland, al of niet in eigendom der Vereeniging, alsmede 
van wetenschappelijke studien op dit gebied, hetzij het on
dersteunen of het bevorderen van de uitgave van dergelijke 
pUblicatien; 

/. door alle verdere wettige middelen, die tot het doel van de 
Vereeniging kunnen 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 ge
schiedenis, zullen worden opgenomen. 

ART·5· 
Het vereenigingsjaar loopt van I ]anuari tot ultimo December. 

ART. 6. 

De Vereeniging wordt opgericht voor den tijd van Z9 jaar en 
II maanden, te rekenen van den dag der opnchting, 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 hebben dezelfde rechten als de overige leden, maar 
betalen geen contributie. 

Donateur of donatrice wordt men door een gift in eens van ten 
minste t 100.- aan de Vereeniging te schenken of ten minste 
t 25.- jaarlijks aan de Vereeniging te hetalen. 

De rechten van leden en donateurs zijn ge1ijk, behoudens het 
bepaalde in de artt. 9 en 19. 
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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 wan

betaling van de aan de Vereeniging verschuldigde gelden. 

ART. 9. 

Het Bestuur bestaat uit ten boogstevijf entwintig leden,'door 
en uit de leden der Vereeniging te kiezen. 

Het Bestuur kiest uit zijn midden een Dagelijkscb Bestuur van 
5 leden, dat de werkzaamheden onderling verdeelt. 

Het Dagelijksch Bestuur vertegenwoordigt de Vereeniging in 
en buiten reChten. 

ART. 10. 

De leden van bet Bestuur worden voor den tijd van 5 jaar ge
kt>zen. 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 her
kiesbaar. 

ART. II. 

De Directeur van het Archief der Vereeniging wordt voor on
b~paa1den tijd door de Algemeene Vergadering benoemd en is 
als zoodanig lid van het Bestuur en bet Dagelijksch Bestuur. 

De Directeur wordt zoo noodig ter zijde gestaan door een Con
s~rvator, door het Bestuur te benoemen. 

De verdere beambten worden door bet Dagelijksch Bestuur 
benoemd. 

ART. 12. 

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 arcbieven of gedeelten 
hiervan in bet archiefgebouw der Vereeniging teO deponeeren. 

Het Bestuur maakt v66r elke benoeming een aanbeveling op. 
De leden van den" Raad van Advies hebben een raadgevende 
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stem in aIle aangelegenheden, die door het Bestuur aan hun oor
deel worden onderworpen. Zij vergaderen ten minste eenmaal 
per jaar met het Bestuur, dat hen tevens op de hoogte houdt van 
aIle belangrijke zaken, de Vereeniging betreffende. 

ART. 13. 

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. 14. 

Er zal zijn een Huishoudelijk Reglement, dat niet in strijd mag 
zijn met den inhoud van deze statuten. 

ART. IS. 

Een instructie betreffende het beheer en het gebruik van het 
Archief zal door het Bestuur worden opgesteld. 

V oor de publicatien, door de Vereeniging uit te geven, zal een 
Algemeen Reglement door het Bestuur worden vastgesteld. 

ART. 16. 

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

ART. 17. 

J aarlijks wordt in Maart of April eene Algemeene Vergadering 
gehouden, waarin door het Bestuur verslag wordt uitgebracht 
over den toestand en de werkzaamheden van de V er~enjging in 
het afgeloopen jaar en rekening en verantwoording wordt ge
daan van het gehouden geldelijk beheer. Door de goedkeuring 
dezer rekening is het Bestuur gedechargeerd. 

Tevens worden in deze Algemeene Vergadering de vacatures, 
onstaan door de periodieke aftreding van Bestuursleden en in 
den Raad van Advies, vervuld. 

Algemeene vergaderingen zullen verder worden gehouden zoo 
dikwijls het Bestuur of de Raad van Advies dit wenschelijk oor
deelt of als minstens 25 leden dit in een gemotiveerd schrijven bij 
het Bestuur aanvragen. 

In een Algemeene Vergadering kunnen een of meer voordrach-
NED . ECON.·HlST. ARCHIEF. ]AARBOEK II. II. 
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ten worden gehouden over onderwerpen, verband houdende met 
den werkkring van de Vereeniging. 

ART. 18. 

AIle stemmingen over personen geschieden, tenzij de vergade
ring met algemeene stemmen hiervan wenscht af te wijken, schrif
telijk, over zaken mondeting. 

AIle besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen. 
Bij staking van stemmen over personen beslist het lot, over 

zaken de Voorzitter. 
ART. 19. 

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 zul1en, met inachtneming 
van art. 1702 Burgerlijk Wetboek, hare eigendommen komen aan 
het Rijk, ter plaatsing in bet Algemeen Rijksarchief te 's-Graven
hage voor zoover het gescbriften betreft. Van de afbeeldingen 
en overige eigendommen der Vereeniging bepaalt de Algemeene 
Vergadering de nadere bestemming. 



HUISHOUDELIJK REGLEMENT. 

ARTIKEL I. 

Het Bestuur vergadert in den regel eens in het kwartaal en 
verder zoo dikwijls de Voorzitter of ten minste drie leden van het 
Bestuur dit wenschelijk oordeelen. 

Voor bet nemen van besluiten wordt de aanwezigbeid van ten 
minste drie leden van bet Bestuur vereiscbt. 

ART. 2. 

De Voorzitter handhaaft de reg1ementen en leidt in de Bestuurs
en Algemeene Ver~aderingen de orde van werkzaamheden. 

De Onder-V oorzitter vervangt den Voorzitter bij diens afwezig
heid. 

ART. 3. 

De Ie Secretaris voert de correspondentie. 
Hij dient in de Bestuursvergadering, voorafgaande aan de 

jaarlijksche Algemeene Vergadering, een ontwerp in voor het aan 
die vergadering uit te brengen verslag; vermeldende den toestand 
van de vereeniging en hare werkzaamheden gedurende het afge
loopen jaar en onderwerpt di t aan de got"dkeuring van het Bestuur. 

ART. 4. 

De 2e Secretaric; houdt de notulen van de Beatuurs- en Alga
meene Vergaderingen en is belast met de verdere administratieve 
werkzaamheden. 

ART. 5. 

De beide Secretarissen vervangen elkander, wanneer een van 
hen verhinderd is zijne werkzaambeden waar te nemen. 

ART. 6 . 

. De penningmeester is belast met het geldelijk beheer van de 
Vereeniging. 

1 



xx HUISHOUDELIJK REGLEMENT. 

Hij doet de bijdragen van de leden jaarlijks v66r den ren Maart 
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 verant
woording aan het Bestuur, dat haar onderzoekt en beoordeelt. 
Hij dient tevens een begrooting voor het volgende j aar in. 

ART. 7. 

Het Bestuur heeft het algemeene toezicht op het Archief. 

ART.8. 

Het Bestuur kan, voor zooveel noodig, uit zijn midden com .. 
missien 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 commis
sien lid. 

ART. 9. 

]aarlijks treedt in elke Commissie een lid af, dat echter her-
kiesbaar is. . 

ART. 10. 

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 Bestuurs
vergadering, voorafgaande aan de jaarlijksche Algemeene Ver
gadering, schriftelijk verslag omtrent zijne ambtelijke werkzaam
heden 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 1 December bij den Penningmeester 
zijn raming van de uitgaven van het Archief voor het volgende 
jaar in. 
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ART. 12. 

Ieder lid heeft het recht aan het Bec;tuur nieuwe leden voor 
te dragen. 

ART. 13. 

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

ART. 14. 

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

ART. 15. 

De leden ontvangen bij voorkeur een exemplaar van al de 
werken, na hunne benoeming vanwege de Vereeniging uitgegeven. 

Hetzelfde geldt voor de donateurs na hunne toetreding. 
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INSTRUCTIE BETREFFENDE RET BEHEER VAN 
RET ARCHIEF. 

ARTIKEL I. 

De algemeene leiding en het beheer van het Archief zijn op
gedragen 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 
reglementen en bepalingen, het Archief betreffende. 

ART,3· 

De Directeur is bevoegd tot: 
a. het door aanvrage of op andere wijze verwerven van be

scheiden en verdere stukken; 
b. het aangaan van overeenkomsten voor het ontvangen van 

bescheiden en verdere stukken in bruikleen; 
c. het aanvaarden van geschenken van bescheiden en ver

dere stukken; 
d. het aankoopen van bescheiden en verdere stukken; 
e. het in bruikleen afstaan van voor openbaarmaking be

stemde stukken, voor zoover de door den schenker of in
bruikleengever gestelde voorwaarden zich hiertegen niet 
verzetten; 

t. het nemen van maatregelen, doelmatig voor de bewaring 
van de bescheiden en verdere stukken; 

g. het publiceeren van bescheiden en ander bronnenmate
riaal 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 bruik
leen ontvangen en ten behoeve van het Archief aanvaarden, die 
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bestemd zijn voor openbaarheid, hetzij onbeperkt, hetzij onder 
een opschortende voorwaarde of onder tijdsbepaling, hetzij be
houdens de toestemming in elk geval van den schenker of in
bruikleengever. 

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 aile 
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 af
wezigheid van langer dan twee dagen is verlof van den Voor
zitter van het Dagelijksch Bestuur vereischt. 

ART. 8. 

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

ART. 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. 10. 

lndien iemand van de verdere beambten door ongesteldheid of 
anderszins verhinderd is aanwezig te zijn, draagt hij zorg hiervan 
onmiddelijk den Conservator bericht te geven. Voor een af
wezigheid van langer dan I4 dagen wordt door of namens den 
zieke verlof aan het Dagelijksch Bestuur gevraagd. 
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ART. II. 

Aan de verdere beambten kan een verlof om andere redenen 
dan wegens ziekte voor ten hoogste twee dagen door den Conser
vator 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 Com
missie 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 Archief 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 raadgevende stem. 



REGLEMENT BETREFFENDEHET 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 het verzoek daartoe vooraf aan den Directeur gedaan 
hebben. 

Verlof hiertoe wordt door den Directeur slechts verleend in 
overleg met de Archiefcommissie, waaraan zoo noodig het ver
krijgen 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-Gra
venhage in het algemeen op de uren, waarop deze instelling 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 be
komen 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 

I 
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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 ge
stelde voorwaarden zich hiertegen niet verzetten, kunnen be
scheiden en verdere stukken worden uitgeleend naar andere 
brandvrije archief- of bibliotheekgebouwen. Zij kunnen te elken 
tijde worden teruggevorderd. De verzending zoowel als de terug
zending geschiedt op kosten van den aanvrager, die voor elke 
schade aansprakelijk is. 



INSTRUCTIE VAN DE COMMISSIE VOOR DE 
PUBLICATIEN. 

ARTIKEL I. 

Voor de publicatien van de Vereeniging komen onder meer 
in aanmerking: 

4. 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 depot der Vereeniging of in 

andere bijzondere of openbare archiefdepOts aanwezige 
archieven of gedeelten van archieven; 

d. lijsten van handschriften en andere bescheiden, over ver
schillende archiefdepots 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 pubJicatie geschiedt: 
4. door hen, die daartoe van de Commissie een opdracht ont

vangen; 
b. door de Commissie zelve. 

ART. 3. 

Indien een plan van publicatie bij de Commissie wordt inge
diend, steIt zij in handen van een of meer personen, hetzij uit 
haar midden, hetzij daarbuiten, die daarover aan haar schrif
telijk advies uitbrengen. Over de aanneming van een plan van 
publicatie beslist de Commissie na machtiging van het Bestuur. 

ART. 4. 

Voor elke pUblicatie wijst de Commissie een of meer leden aan, 
die op den arbeid van den bewerker toezicht zulIen houden. 
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ART·5· 

In het algemeen zullen de publicatien den leden gebonden 
worden toegezonden. 

ART. 6. 

Het Economisch-Historisch ]aarboek verschijnt jaarlijks. Het 
bevat de ledenlijst, het verslag over den toestand en de werkzaam
heden der Vereeniging gedurende het afgeloopen jaar, het finan
cieel overzicht, het verslag van den Directeur van het Archief, 
het reglement voor het bewerken van de publicatien der Veree
niging en de voor 'dit deel ter publicatie aangenomen bescheiden. 

ART. 7. 

In het algemeen zullen wetenschappelijke bescheiden van 
grooten omvang niet in het Economisch-Historisch Jaarboek 
worden opgenomen. 

ART. 8. 

De Commissie beslist over de opname van de bescheiden in het 
Jaarboek binnen de grenzen der begr06ting. 

ART. 9. 

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

ART. lO. 

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 zijne kolonien, 
alsmede een overzicht van onderwerpen, die op grond van het 
gepubliceerde bronnenmateriaal voor een monografische be
handeling in aannierkingkoinen. 

I 



REGELEN VOOR HET BEWERKEN VAN DE 
PUBLICATIEN DER VEREENIGING. 

ARTIKEL I. 

De bewerker van een publicatie der Vereeniging ontvangt be
richt, welk lid of welke leden van de Commissie voor de publi
catien der Vereeniging toezicht op zijn arbeid zul1en houden. 

ART. 2. 

Geen werk wordt door de Commissie ter perse gelegd, voordat 
de geheele voor een deel bestemde copie bij de Commissie is in
gezonden. 

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 
proef van elk vel wordt steeds ook door ten minste een dec toe
zichthoudende 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 zoo
danige andere registers als de toezichthoudende commissieleden 
besHssen 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. 
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ART. 8. 

Bij de publicatie van het bronnenmateriaal wordt de bewerker 
uitgenoodigd de regels te volgen, door het bestuur van het His
torisch Genootschap 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 ver
vaardiging der registers wordt een honorarium betaald, door het 
Bestuur vast te stellen 1). 

ART. II. 

Elke bewerker heeft recht op ten hoogste 15 overdrukken van 
de door hem gepubliceerde bescheiden in het Economisch-His
torisch J aarboek, alsmede op ten hoogste 8 exemplaren van de 
door hem bezorgde en afzonderlijk uitgegeven publicatie. 

Zij, die handschriften aan de Commissie hebben verstrekt, ont
vangen een in elk bijzonder geval door de Commic;sie vast te 
stellen aantal overdrukken of afdrukken van het werk, waarin 
de afgedrukte stukken voorkomen. 

1) Het volgende honorarium is door het Bestuur vastgesteld: 
A. Voor het Economisch-Historisch Jaarboek: 

voor den tekst f s.- per vel druks, 
voor de inleiding ,,10.- " " 

voor de registers ,,15.- .. " 
B. Voor afzonderlijke publicatien: 

per deel van ten minste 20 vel druks in den regel f 250.-; voor een deel 
van geringeren omvang, honoreering volgens den maatstaf voor het J aarboek 
aangenomen. 

Bij publicatim van bijzonderen aard kan door het Bestuur een andere 
regeling worden vastgesteld. 

Copieerkosten kunnen door de Vereeniging worden vergoed volgens een door bet 
Be~tuur bij elke uitgave vast te stellen tarief. 



JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR OVER 
HET JAAR 1915. 

Het afgeloopen jaar is in ver~chillende opzichten niet onvrucht
baar voor de Vereeniging geweest. Niet alleen werden evenals in 
1914 belangrijke aanwinsten voor het archief verkregen, ook trad 
de Vereeniging in dit jaar voor het eerst naar buiten op met een 
publica tie, die aan de leden werd toegezonden. Waarschijnlijk is 
voor een deel hieraan de aanmerkelijke vermeerdering van het 
ledental te danken, terwijl de financieele pO'>itie erdoor werd ver
sterkt. Het is in de afgeloopen maanden gebleken,' dat de Vereeni
ging op haar terrein met succes werkzaam is; in verschillende ge
vallen heeft zij kunnen voorkomen, dat documenten, voor de 
Nederlandsche economische geschiedenis van belang, verloren gin
gen. Naarmate de Vereeniging erin slaagt zich in steeds ruimer 
kring bekendheid te verwerven, zal zij ook haararbeidsveld kunnen 
uitbreiden, al mag er hier op worden gewezen, dat Plen goed zal 
doen niet te groote verwachtingen van de resultaten der eerstko
mende jaren te koesteren. Een Vereeniging als de onze heeft
afgescheiden van de nu heerschende krisis - veel bezwaren, 
onverschilligheid en wantrouwen te overwinnen en het is dan ook 
de ervaring van de buitenlandsche economisch-historische archie
yen, dat eerst na betrekkelijk langen tijd het succes eenigermate 
evenredig wordt aan de in de eerste jaren gedane moeite. Van
daar ook, dat het reeds thans verworvene door ons zeer wordt 
gewaardeerd, terwijl wij gegronde hoop hebben het in de volgende 
jaren nog te zien uitgebreid met archieven, die ons van verschil
lende zijden in het uitzicht zijn gesteld. Het bestuur grijpt hier
bij de gelegenheid aan er nogmaals op te wijzen, dat het gaarne 
mededeelingen ontvangt over het bestaan van oude archieven of 
afzonderlijke documenten, ook dan als de eigenaars vooralsnog 
niet bereid mochten zijn deze aan het archief af te staan, daar door 
de directie een lijst wordt aangelegd van deze particuliere verza
melingen, waardoor een overzicht van wat er op dit gebied in ons 

, 
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land bestaat, eenigszins mogelijk wordt. Sommige eigenaars zou
den op een desb~tre:ffend verzoek bereid kunnen gevonden wor
den ter plaatse gelegenheid te geven tot het bestudeeren van hun 
archief. Ook mag nog gewezen worden op de mogelijkheid bij 
testamentaire beschikking documenten aan het archief te ver
maken. 

Vooral in dezen tijd, waarin de belangstelling in economische 
en historische aangelegenheden zoo sterk is toegenomen, zal dik
wijls met kans op gunstigen uitslag kunnen worden opgetreden, 
aan den anderen kant is juist nu het gevaar van de opkoopers 
groot, die wegens de hooge papierprijzen talrijke aanslagen op 
oude archieven doen. 

Ret is hier de plaats een enkel woord te zeggen over de ruimte, 
waarover wij voor onze verzamelingen beschikken. Wij behoeven 
nauwelijks te zeggen, dat wij ten hoogste dankbaar zijn voor de 
gastvrijheid, die de gemeente 's-Gravenhage ons verleent. De 
archivaris heeft ons van zijn depot meer ten gebruike afgestaan 
dan wij - oorspronkelijk meenende niet zooveel noodig te heb
ben - gevraagd hadden. Nochtans is het duidelijk, dat de thans 
bestaande toestand niet lang meer gehandhaafd kan worden, 
daar van de ons ter beschikking gestelde ruimte zoo weinig meer 
open is, dat over weinige jaren ons een enkele groote schenking in 
verlegenheid zou kunnen brengen. lndien echter de post op onze 
begrooting voor een eigen gebouw niet in lengte van dagen een 
memoriepost zal blijven, dan zal krachtige financieele steun noo
dig zijn. 

Aan onze geringe financieele draagkracht is het eveneens te 
wijten, dat nog steeds geen beambte is aangesteld, aan wien de 
ordening van de verkregen archieven zou kunnen worden opge
dragen, hoewel op een dergelijken functionaris reeds werk voor 
jaren ligt te wachteil. 

Ale; aanvangssalaris voor den conservator was op de eerste be
grooting een bedrag van 12500.- uitgetrokken, terwijl het huren 
en inrichten van een eigen gebouw ook eenige duizenden gulden 
per jaar zal kosten. Ret is duidelijk, dat geen dezer beide uitgaven 
uit de eigen middelen der Vereeniging kan worden bestreden. Het 
bestuur heeft echter de hoop niet laten varen, dat de Regeering 
bereid gevonden zal worden den post van 1 3500.-, die reeds op 
de begrooting van het jaar I9I5 was gebracht, ma,ar wegens het 
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uitbreken van den oorlog was teruggenomen, wederom op de be
grooting van 1917 te brengen. Mocht daarnaast ons subsidiever
zoek aan het gemeentebestuur van 's-Gravenhage, waarop door 
ons nog geen antwoord is ontvangen, worden ingewilligd, dan zou 
het binnen afzienbaren tijd mogelijk zijn de beide desiderata 
van de Vereeniging te verwezenlijken. 

Naar reeds in het vorige jaarverslag is medegedeeld, werd met 
ingang 'vCUl 1 J anuari 1915 als beambte bij het archief aangesteld 
Mej. M. M. Coster, wier taak het in hoofdzaak is de loopende werk
zaamheden te verrichten. Wij zijn aver haar ijver zeer voldaan. 

Op het einde van het verslagjaar werd het bestuur over de 
wenschelijkheid gepolst in Nederlandsch Oost-Indie een soortge
lijke vereeniging als afdeeling der Nederlandsche vereeniging op 
te richten met een speciale taak yoor de kolonien. Wij hebben den 
ontwerper van dit plan, den heer J. de Groot, secretaris bij het 
Binnenlandsch Bestuur, aIle gevraagde inlichtingen verstrekt en 
hem gaarne onzen moreelen ste1.Ul bij de verwezenlijking van zijn 
denkbeeld toegezegd.Tot onze spijt hebben wij daarna vandenheer 
de Groot, die kort na zijn bezoek aan ons naar Indie is terugge
keerd, niets meer vernomen; wij hopen echter van de door hem 
gedane stappen op de hoogte te worden gehouden, opdat wij daarna 
k\Ulnen beslissen in welken vorm er samenwerking zal kunnen 
plaats vinden. 

Naar buiten is de Vereeniging met het Economisch-Historisch 
Jaarboek opgetreden, dat onder de auspicien van de Commissie 
voor de Publicatien is verschenen. Tot onze spijt bleek het we
gens den vertraagden aanvoer van het linnen voor den band uit 
Engeland niet mogelijk de toezending aan de leden nog tijdens het 
vereenigingsjaar te doen plaats hebben; het is hun daarom in het 
begin van het jaar 1916 toegezonden. 

De vermeerderde belangstelling in de taak, die de Vereeniging 
op zich heeft genomen, blijkt ook uit de toename van het aantal 
leden. Dit bedroeg op 1 Januari 1915: 196. Daar in den loop van 
het jaar 48 nieuwe leden toetraden, was het aantal op 31 Decem
ber 1915 tot 234 gestegen. Het aantal donateurs venneerderde 
niet. De heer J. de Groot, te Weltevreden, werd tot correspon
deerend lid benoemd. 

In de samenstelling van het bestuur kwam dit jaar geen wijzi
ging. De heeren van Gelder en IJzerman, die aan de beurt van af-
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treden waren, werden op de ledenvergadering, in Jull 1915 te Am
sterdam gehouden, als bestuurslid herkozen. Beide heeren hebben 
bunne herbenoeming aangenomen. Ook in den Raad van Advies 
kwam geen verandering van leden voor. 

Wij laten tbans bet aan bet bestuur uitgebrachte jaarverslag 
van den directeur van bet Archief volgen. 

Aldus vastgesteld in de bestuursvergadering van 19 April 1916. 

Het Bestuur van bet Nederlandsch 
Economiscb-Historisch Archief, 

G. W. KERNKAMP, Vool'zittel'. 
N. W. POSTHUMUS, Ie Secretal'is. 



JAARVERSLAG VAN DEN DlRECTEUR VAN 
HET ARCHIEF. 

Ook dit jaar werden verschillende belangrijke aanwinsten ver
kregen. In de eerste plaats mag het archief der firma VIaer en Kol 
te Utrecht worden vermeld, waarvan de boeken over de jaren 
1760 tIm 1859 in bruikleen werden afgestaan. Om verschillende 
redenen is dit archief belangrijk. Er zijn in de bescheiden hiervan 
twee verschillende handelszaken vertegenwoordigd: een kassiers
zaak en een graanzaak, die neven elkaar werden gedreven. De 
beteekenis van dit archief wordt nog verhoogd door het ver
gelijkingsmateria,al, dat in de in het vorige jaar verkregen 
archieven der bankiers- en graanhandelsfirma's Loopuyt uit het 
laatst der achttie:pde en het begin der negentiende eeuw wordt 
aangetrofien. In het vorige jaarverslag kon er nog op worden ge
wezen, dat het o.a. voor de kennis der geschiedenis van onzen 
graanhandel op Rusland van gewicht is. Het archief bestaat 
uit een groot aantal rekening-courant boeken, grootboeken en 
enkele copieboeken, verder correspondentie met handelsbuizen te 
Weenen, St. Petersburg, Parijs, Londen, Batavia en Amsterdam. 
De lijst van stukken, behoorende tot bet archief, is als bijlage I 
bij dit verslag gevoegd. 

Door bemiddeling van den heer G. Veth, lid der firma Schill en 
Capadose, te 's-Gravenbage, werd het archief der geliquideerde 

/
kassiersfirma Telderc; & Co., te 's-Gravenhage, dat over de jaren 
1897-1912 loopt, verkregen, met toezegging ook van de twee 
laatste jaren (d.i. tot Augustus I914) na de geheele afwikkeling 
der zaken. 

Tot dusver is geen tijd gevonden dit archief te ordenen. Het 
spreekt echter weI vanzelf, dat ook daama het onderzoek tot deze 
stukken nog niet zal kunnen worden toegestaan, daar belangen 
van nu nog levende personen zouden kunnen worden geschaad. 

Van den heer E. H. Krelage te Haarlem werd bet archief van 
den len Secretaris der in 1865 te Amsterdam gehouden Tuin-

/ 
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bouwtentoonstelling ten geschenke verkregen. Voor de geschie
denis van onzen zich in de laatste jaren zoo merkwaardig ontwik
kelenden tuin bouw bevat deze collectie tal van belangrijke gege
vens. Bijlage II geeft van dit archief een overzicht. 

De bemiddeling van den biblioth~caris der Nededandsche Han
dels-Hoogeschool deed . ons enkele belangrijke bescheiden ver
krijgen. In de eerste plaats werd van den heer S. Weyl te En
schede een drietal handelsboeken der firma S. A. Cohen, aldaar, 
ontyangen uit de jaren 1816-1840, die een welkome 'aanvulling 
geven van de bouwstoffen voor de geschiedenis onzer Twentsche 
industrie. 

Door dezelfde tusschenkomst gewerden ons enkele handelsboe
ken omstreeks het jaar 1800 van de firma Temminck en van 
Twist, waarv!ID vooral de copieboeken van brieven, naar Neder
l~dsch, Qost-Indiegezonden, van belang voor de han(!elsge-
sc~edenis zijn. , . . " 
. Ons corresp'ondeen~nd lid, d~ h€1er D~ V<:Ln Lookeren Campagne,. 
t~ Heng~l~, zond ons ook dit jaar eenige stukken toe uit de j~en 
181<).--'1822. . . 

. Van den. l1eer Po~thumus werd een omvangrijk_~ cQllectie be-, 
scheiden betreffende geldleeningen uit het eind der achttiende en 
het begin der negenti.ende eeuw in bruikleen ont,vangen. Deze 
verzameling was vroeger in het bezit derfirma Frederik Muller 
& Co. te Amsterdam en is toen door den heer Joh. E. Elias voor, 
zijn be~ende werk over de Vroedschap van Amsterd~m herhaal
delijk gebruikt. Zij vindt in ons archief een belangrijke .~anvulling· 

in een nog uitgebreidere collectie van soortgelijke stukken, 4ie in 
4et archi~f der firma L~puyt in een tweetal portefeuilles aan
wezig is. 

Met genoegen kan door het-bestuur worden geco~tateerd, dat 
ook in het nieuw aangevangen vereenigingsjaar wederom een be
langrijk archief, ditmaalop nijverheidsgepied, is verkregen. 

Ten behoeve van de bibliotheek werden op verschillende boe
k~nveilingen en uit catalogi aankoopen gedaan, alsmede eenige 
geschenken ontvangen. De biblioth~k talt thans ongeveer 950 , 
nummers. 

Het plaat~en ' der ontvangen archieven was h~t werk van de 
nieuw aangestelde beambte, Mej. Coster, die" nadat zij ,de YFr
schillende zendingen in ontvangst had genomen, 4eze _ uitpakte, . 
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reinigde, defecten deed herstellen en de cO.llecties vO.O.rlO.Oplg Dr" 
dende. VO.O.rai de plaatsing kostte eenig O.verleg in verband met de 
mimte, waarover kO.n wO.rden beschikt en die O.p het meest eCO.nO.
mische wijze mO.et wO.rden gebruikt. Op het O.O.genblik is een deel 
van het archief der Maatschappij van Nijverheid en der firma 
Loopuyt in de werkkamer O.p archiefrekken langs de mUren ge
plaatst, het O.verige gedeelte van het eerste O.p de bO.venverdieping 
van het archief, dat van het Iaatste in de archiefruimte gelijk
vioers. In dit Iaatste vertrek, dat van een aantal hO.O.ge en breede 
rekken is vO.O.r~en, zijn O.O.k de overige verzamelingen geplaatst. 

Ten einde een VO.O.rlO.O.pig O.verzicht te verkrijgen van den in
hO.ud van het archief der Maatschappij van Nijverheid werden 
hiervan de stukken van de jaren 1777 to.t 1812, dus 35 jaar, voI
gens vereenigingsjaren en O.nderwerpen VO.O.rlO.O.pig gerangschikt. 
Met dit werk zal, na herziening van den verrichten arbeid, die als 
een prO.ef was bedO.eld, zo.o. spO.edig mO.gelijk wO.rden vO.ortgeg!Lan. 

Van het archief-LO.O.puyt, dat door verschillende omstandighe
den veel heeft geleden, werden de registers, VO.O.r ZO.O.ver deze dO.O.r 
vO.cht enz. waren aangetast, zO.O. gO.ed mO.gelijk weer in O.rde ge
bracht. De vO.O.ral VO.O.r deze verzameling zeer nO.odige verwar
mingsinrichting is in den 1000.p van het jaar to.t stand gekO.men. 
Met een VO.O.rlO.O.pige beschrijving van dit O.mvangrijke archief is 
een begin gemaakt, zO.O.dat O.ngeveer een derde deel van de naar 
schatting lIOO. registers tellende verzameling - de brievenbun
dels zijn hierin niet meegerekend - O.p fiches is beschreven. 

Wat de inrichting der drie vertrekken, waarO.ver de Vereen i
ging thans beschikt, betreft, deze is in den 1000.p van dit eerste 
werkjaar al naar de behO.efte zich O.penbaarde ter hand genO.men, 
waarbij de gemeente-archivaris met grO.O.te hulpvaardigheid zijn 
bijstand verleende. De directeur sluit zich dan O.O.k gaarneaan bij 
de dankbetuiging, dO.O.r het bestuur aan Dr. van Gelder gebracht. 

De O.mvangrijkheid der O.ntvangen archieven maakt het reeds 
thans nO.O.dzakelijk het verkrijgen van nieuwe ruimte te O.ver
wegen. 

Behalve met de bO.vengenO.emde werkzaamheden hieid ?4ej. 
Coster zich O.p aanwijzing van den Directeur O.nledig met het co
pieeren van stukken, die VO.or het JaarbO.ek waren bestemd, als
mede met het bijhO.uden van de bibliO.theek. 

Een enkele maal werden reeds stukken, die in het Archief aan-
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wezig waren, door bezoekers geraadpleegd, terwijl ook enkele in 
bet Jaarboek en elders werden gepubliceerd. In verband hiermede 
mag worden vermeld, dat de Maatschappij van Nijverheid op 
verzoek van den Directeur de welwillendheid had dezen een alge
meene machtiging te verleenen voortaan stukken uit haar ar
chief te publiceeren, zoodat het niet meer noodig zal zijn in elk 
bijzonder geval opnieuw machtiging te vragen. 

Verwacht mag worden, dat het Archief behalve als bewaar
plaats van documenten meer en meer beteekenis zal krijgen als 
verzameling van studie-materiaal op historisch-economisch ge
bied. Dan eerst zullen het practisch en het wetenschappelijk doel 
der Vereeniging beide volledig tot hun recht komen. 
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BIJLAGE I. 

LIJ5T VAN 5TUKKEN, BEHOORENDE TOT HET ARCHIEF DER 

FIRMA VLAER EN KOL. (1760-1859). 

I. Register gemerkt B, Grootboek 1760, 1760 April-1763 Mrt. Rekening 
Courant-hoek. 

2. 1763 Febr.-1765 Mrt. Rekening Courant-boek. 
3. 1765 Jan.-1766 Dec. 
4· 1767 Jan.-1769 Jan. 
5. 1768 Jull-I770 Dec. 
6. 1770 Aug.-1772 Dec. 
7· 1772 Mrt.-1774 Jan. 
8. 1773 Dec.-1775 Dec. 
9. 1775 Mei-I776 Dec. 

10. 1778 April-I779 Mrt. 
II. Register gemerkt M, 1778 Mrt.-1780 April. 
12. N, 1780 Febr.-1784 Jan. 
13. 1784 Jan.-1788 Aug. 
14. P, 1788 Sept.-1794 Febr. 
15. AA, 1778 Jan.-1780 Jan. 
16. BB, 1780 Jan.-1781. 
17. CC, 1781-1783. 
18. DD, 1783. 
19. EE, 1784. 
20. FF, 1785. 
21. GG, 1786. 
22. HH, 1786. 
23· 11, 1787. 
24. KK, 1788. 
25. LL, 1788. 
26. MM, 1790. 
27. NN, 1791. 
28. 00, 1791. 
29· PP, 1792. 
30. QQ, 1793-1794. 
31. RR, 1795-1797. 
32. 55, 1798-1799. 
33. TT, 1800-1801. 
34. UU, 1802. 
35. \rV, 1803· 
36. WW, ~804. 
37. XX, 1805-1806. 
38. ~, 1806--1807. 
39. ZZ, 1808-1810. 
40. AZ, 1809-1810. 
41. BY, 18I1-1812. 



l 

42. Register gemerkt 
43· 
44· 
45· 
46. 
47· 

.-48. 
49· 
5Q· 
51. 
5~· 

53· 
54· 
55· 
56. 
57· 
58. 
59· 
60. 
61 . 
62 . 

63· 
64· 
65· 
66. 
67· 
68. 

69· 
7°· 
71. 
72 . 

73· 
74· 
75· 
76. 

77· 
78. 
79· 
80. 
81. 
82. 
83· 
84· 
85-
86. 
87. Brieven-copieboek 

ex, 1812-1814. 
DW, 1814-1816. 
EV, 1816-1818. 
l'U, 1818-'1821. : 
GT, 1822-1824. 

Grootboek I, 1814-1816. 
3, 1817-1818 . 

, 7, 1821. 
9, 1821-1823. 

12, 18~3-1825. 

16, 1825-183°. 
18, 1825-1828. 
21, 1828--1829. 
25, 1829-1832. 
28, 1831-1833. 
30, 1833-1835. 
33, 1835-1837. 
34, 1835-1836. 
37, 1836-1838. 
41, 1838--184°. 
45, 1841-1843. 
46, 1842-1844. 
51, 1844-1845. 
54, 1845-1846. 

1846-1848. 
62, 1847-1848. 
64, 1847~1849. 
68, 1849. 
69, 1849. 
75, 1850. 
76, 1850 . 

So, 1851. 
81, 1851. 
87, 1852 • 

88, 1852. 
93a, 1853--1854. 

94, 1853--1856. 
100, 1854-i855. 

I, ,1855-1856. 

Rekening Couran,t:~Jr;, 

'" 
,, ' 

6, 1855-1856 . . ' Grootboek. 
5, 1856-1857. . : Rekening Courant-boek. 

10, 1857--1859. " ' . 
22, 1859-1858. ' , .. 
23, 1859-1859. . . Grootboek. 

Kasboek 1803 AUg.-181o, Sept. 
1806. 

·1 



88. 
89· 
go. 
91 • 

92. 

93· 
94· 
95· 
96. 

97· 
98. 
99· 

100. 

101. 

-_ J~.RYE~~LAG VAN DEN DIRECTEUR VAN HET ARCHIEF.. . XLI 

Brieven-copieboek 18:z0. 
18:Z:Z-18:Z3· 

Correspondentie Weenen 1820-1821. 
St. Petersburg 1821. 
Amsterdam 1821. 
Batavia 1820-1823. 
Londen 1824. 
Parijs 1824-18:z6. 
Amhe~ 1827. 

} 
uit binnen- en buitenland ge
durende de jaren 1803-1839. 

Prijscourant der E:ffecten, Amsterdamsche noteering, 18:z0. 
Stand der boedels, waarin de firma executrice was, 1795-1805. 

.', 

1 • ," 



XLII JAARVERSLAG VAN DEN D1RECTEUR VAN HET ARCHIEF. 

BIJLAGE II. 

ARCHIEF VAN DEN Isten SECRETARIS DER IN 1865 
TE AMSTERDAM GEHOUDEN TUINBOUWTENTOONSTELLING. 

1-10. 

II. 

12. 
13· 

20. 
21. 

22-25· 

10 portefeuilles. Ingekomen stukken, Februari 1863-
Maart 1865. - 596 stukken. 

I portefeuille. Aanmeldingen van inzending. 
I Ingevulde inzendingslijsten. 
I Notulen van het bestuur, Juni 1864-

April 1865. 
I J uryaangelegenheden. 
5 portefeuilles. Uitgaande stukken, Juli I 864-Mei 

1866. - 504 stukken. 
I dee!. Register der stukken, Juni 1864-Mei 1866. 
I Aanneembriefjes van medailles. 
4 deelen. Verzameling gedrukte stukken 1864-1865. 

N. B. Reglement en programma, met supplement, der 
tentoonstelling. Catalogus. Bulletin du congres. 

26. I dee!. Gedrukte stukken. 
27. 1 Ingenummerde gedrukte stukken. 

30-31• 

32 • 

33· 
34-35· 

36. 

37· 
38. 
39· 
4-0 • 

41• 

42 • 

N. B. Programma's van tuinbouwtentoonstellingen te 
Namen, Boulogne-sur-Mer en Luik. 

I Couranten met advertentilin en berichten over 
de tentoonstelling. 

I Periodieken met artikelen over de tentoon-
stelling. 

2 deelen. Diverse drukwerken. 
1 deel. Congresverslagen. 
I Catalogi. 
2 deelen. Platte gronden. 
I deel. Bulletin van het congres in de Fransche en 

Duitsche taal. 
1 Entreekaarten. 
1 Plantnummers. 
1 Prijskaarten. 
I pak. Verzegeld stempel van medaille. 
I doosje met gipsafgietsels. 
I pak medailles. 



JAARVERSLAG DER COMMISSIE VOOR DE 
. PUBLICATIEN. 

Nadat op de vergadering van 27 November I914 ondergetee
kenden tot leden van de Commissie voor de Publicatien waren 
aangewezen, hebben zij in den aanvang van het jaar I9I5 hun 
taak aanvaard. Voorzitter en secretaris werden resp. deheeren 
Kernkamp en Posthumus. 

De Commissie hield zich in haar eerste vergadering bezig met 
het ontwerpen van een instructie voor haar werkzaamheden, als
mede van de regelen voor het bewerken van de publicatien der 
Vereeniging. Aan beide ontwerpen hechtte het bestuur in de 
vergadering van 30 October zijn goedkeuring. 

Daar door het besluit der Novembervergadering aan de Con
missie was opgedragen in de eerste plaats voor de uitgave van 
een jaarlijkschen bundel met kleinere bijdragen van historischen 
aard te zorgen, heeft zij zich in haar volgende vergaderingen 
hoofzakelijk daarmee bezig gehouden en koos tot titel voor dezen 
bundel "Economisch-Historisch J aarboek". . 

Met de firma Martinus Nijhoff te 's-Gravenhage werd een con
tract van uitgave aangegaan, waarbij, naar het de Commissie 
wi! voorkomen, een bevredigende regeling werd getroffen. De 
genoemde firma zal als uitgeefster optreden van de werken onzer 
Vereeniging, die het recht heeft tegen een vastgestelde prijs
schaal het benoodigde aantal exemplaren te betrekken. Hierdoor 
wordt het in voorraad hebben van een overtollig aantal exem
plaren voor de Vereeniging voorkomen, wat ook financieel van 
belang is. Met den uitgever is bovendienovereengekomen, dat 
nieuwe Ieden vroegere deelen tegen den halven verkoopprijs 
kunnen betrekken, zoolang de voorraad strekt. 

Tot leedwezen van de Commis:;ie is het niet mogen gelukken het 
Jaarboek nog in het jaar I9I5 gereed te doen zijn. WeI was in 
het Iaatst van December de geheele tekst afgedrukt, maar het 
!innen voor den band, dat in Engeland besteld was, kwam ten-



XLIV JAARVERSLAG DER COMMISSIE VOOR DE PUBLICATI~N. 

gevo]ge van de stagnatie in den invoer eerst in Februari in het 
bezit van den binder. Nog in diezelfde maand is het Jaarboek 
verschenen en den leden toegezonden. De Commissie vertrouwt, 
dat de volgende deelen vroeger zulIen kunnen verschijnen en 
hoopt, dat de medewerking bij meerdere bekendheid algemeener 
zal worden. . 

Wat betreft de uitgave van grootere publicates, kwam de Com
missie nog niet verder dan de voorbereidende besprekingen, reden 
waarom het bestuur hierover 'in 1915' nog geen voorstel bereikte. 
Bij deze besprekingen werd nog eens de nadruk gelegd op het 
gemis van een overzicht der leemten in de kennis der economi
sche geschiedenis van Nederland en zijn kolonien. Het bestaan 
van een dergelijk overzicht zou een juiste keuze van onderwerpen 
die liet eerst voot behandeling in aanmerking zouden komEm, 
zeer veel vergemakkelijken. Het volgende verslag zal, naar wi} 
vertrouwen, hierover meer bevatten. 

Een verzoek door de Commissie gericht tot den president der 
Nederlandsche Bank, Mr. G. Vissering; om het door hem ·"oor 
het gedenkboek der Bank doorgewetkte materiaal tot grondslag 
te nemen voor een bronnenpublicatie, die meer licht zou 
kunnen verspreiden over de ontwikkeling van onze centrale 
bankinste1ling, werd door den heer Vissering in overweging ge
houden tot" na de crisis. 

Ons medebestuurslid Dr. van Gelder, die zich in den laat.sten 
tijd bleek bezig te houden met een' studie van de Hollandsche 
ceramiek, werd door onS gepolstover een bronnenpublicatie op 
dit ,gebied. Hefbelang van deze industrie behoeft niet te worden 
uiteeng.ezet; het Delftsch aatdewetk heeft Nederland een naam · 
in het buitenland bezorgd. De heer van 'Gelder verklaatde zich 
bereid dezeomvangrijke publicatie op zich te '·nemen en zond 
reeds een voorloopig schema in; zijn denifitieve voorstellen wach
ten wij, zoodra door hem een overzicht van het voorhanden zijnde 
materiaal is verkregen. Daar dit werk nog in het voorbereidende 
stadium verkeert" is de inachtiging vanhet bestuurvoor dif ; 
plan nog niet gevraagd. WeI kan reeds worden meegedeeld, dat 
met hef ~Og ' op den omvang van het materiaal zeker met voor 
het jaar '1917 aan het .ter perse leggen van dit werk kan worden 
gedacht. . 

Van Dr. J. G. ·van Dillen, privaat-docent aan·de Gemeentelijke : 
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Universiteit van Amsterdam, bereikte ons het voorstel de ge
zamenlijke duurtemaatregelen van Amsterdam in vroeger eeuwen, 
welk onderwerp door hem in zijn inaugureele rede werd behan
deld, in een bundel te publiceeren. De besprekingen hierover 
zijn nog niet geeindigd, daar de Commissie gaarne op enkele pun
ten nader ingelicht wilde worden naar aanleiding van eenige bij 
haar opgekomen vragen. 

Vermeld mag nog worden, dat door Mr. N. W. Posthumus aan 
de Commissie in den aanvang van dit jaar is voorgesteld een bron
nenpu~)icatie oyer de buitenlandsche handelspolitiek van Neder
land in de negentiende eeuw uit te geven. 

Aan het eind van haar verslag gekomen, wenscht de Commissie 
er ten slotte op te wijzen, dat bij het vaststellen der honoreering 
van de medewerkers aan de uitgaven der Vereeniging dezelfde 
grondslai is aangenomen alS 9,oor het Historisch Genoot;schap 
wordt gevolgd, en dat werd besloten de bewerkers van onze uit
gaven, ter bevordering van de· eenvormigheid in het uiterlijk 
der Nederlandsche publicaties, uit te noodigen de regels :te · ~olg~n. 

die door dit Genootschap in h.et vorig~ ja~ voor het pl,lDliceeren 
van historische bescheiden zijn vastgesteld. 

De Commissie voor de Publicatien: 
(w.g.) G. W. KERNKAMP. 

S. MULLER FZN. 

S .• VAN BRAKEL. 

N. W. POSTHUMUS. 
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BEGROOTING VOOR HET JAAR 1916. 

ONTVANGSTEN: 
1. Saldo 1915 ...... . .............. . .. . ..................... t 329.83 
2. Contributie van 236 leden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. - 2360.-
3. Contributie van 130 nieuwe leden (schatting) ... . ......... - 1300.-
4. Contributie van 1 lid over 191fr-1918 .... . .............. - 30.-
5. Contributie van 2 leden-donateurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. - 70.-
6. Donateurs .......... • .. . ......... . ........................ - 175.-
7. Donateurs voor het leven .. . .. . ....... . .......... ... ..... - 200.-
8. Giften ........................... .. ....... . . .. . . .. . .. " .... - 52.50 
9. Jaarboek ......... . . . ....... . ... ... ......... . ...... . ....• - 20.

to. Rentevergoeding.... .. ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. - 25.-

Totaal ...................... t 4562.33 

UITGAVEN : 
1. Gebouw •.............................. . .. .. ......... . . pro memori\!. 
2. Algemeene uitgaven der Vereeniging: 

a. Secretariaat .. . .. . . . .......... .... ... . ... . . . . t 80.-
b. Penningmeester... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. - 50.-
c. Drukwerk . . ... . ....... ... .. .... ... . .. . . .. ~. . - 65.-

---- - 195·-
3. Archief: 

a. Aankoop documenten....... . ..... . .. . ....... t 350.-

b. Vervoerkosten ........... .. .. . .. . ..... . .. . .. - 120.-
c. Reis- en -v~rblijfkosten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. - 100.-

d. Bureaukosten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. - 130.-
e. Drukwerk ................... . ..... . ... . .... - 50.-
t. Bindwerk, onderhoudskosten enz. .. . . .... . ... - 75.-
g. Telefoon ... . .. . .... . ......... ... .... . ... . . . - 10.-
h. Archiefcommissie .. ......... . ................ - 25.-
i. Algemeene onkosten .... . ...... . . . ... . ...... 45.-

---- - 905·-
4. Personeel : 

a. Directeur... . ... . . . ... . . . .... . ....... . . . .... t 1000.-

b. Conservator ... . .. ... .. . .. . .. . .......... . .. pro memorie. 
c. Beambte. .. . .. .. . ...... . . .. .. . .... . ....... . - 300.-
d. Copieerloon............. ....... ....... . ..... - 225.-

---- - 1525·-

Transporteeren . .... . . ... f 2625.-
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Per transport...... . . .. I 2625.-
5. Publicatien: 

A. Commissie voor de Publicatien: 
Bureaukosten . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. I 35·-
Reis- en verblijfkosten ...... . ...........••.. I 60.-

95·-
B. Publicatien: 

a. Inventarissen................. . ........ pro memorie. 
b. Economisch-Historisch jaarboek ...... . .... I 1250.-
c. Honorarium id. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. - 70.-
d. Overdrukken id.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. - 60.-
e. Nieuwe publicatien, 

eerste termijn........................... - 375.
---- - 1755·-

6. Onvoorziene uitgaven. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. - 87.33 

Totaal ............................ I 4562.33 

BALANS per -31 December 1915. 

Amsterdamsche Bank t 1649,48 N og te betalen reke-
Voorschot kas Archief - 24,53 ningen .......... t 1363,20 
Te ontvangen contri- Voordeelig 

butie en rente ... - 19,02 saldo 1914 t 788,58 -
Nadeelig 
saldo 1915 - 458,75 

- 329,83 
. . 

t 1693,03 t 1693,03 

WINST 1915. 

Salarissen ...... . ...... t 1345·- Contributie leden .. t 2430.-
Bureaukosten ....... - 364'°7' Bijdragen donateurs - 175·-
Publicatien ...... 1"'" - 1°51.55 Interest ............... - 28·95 · 
Documenten aankoop - 332.°7' Nadeelig saldo ..... . . 458.75 

t 3092·70 t 3092·70 . 



BIJLAGEN JAARREKENING 1915. 
A. WINSTREKENING. 

Contl'ibutie leden: 
Contributies 243 leden a. t 10.- .... : . . .. , ... , 

Contl'ibutie donateul's: 
Contributie 1 donateur a. t 100.- ... t 100.

Contributie .3 donateurs a. I 25·-,·· - 75,- -

t 2430 .-

Interest: . ----- 175·-

Rente deposito Amsterdamsche Bank ....... . . 28.95 
BUl'eaukosten : 

Zaalhuur ....... , .. , ......... "............. - 7.50 
Postzegels enz. secretaris ......... ,. I 38.99 
Postzegels enz. penningmeester ..... - 9.09' 

48.08' 
Incassokosten ......... , .. " ..............•• - 35.71 
Kleine bUl'eaukosten: 

Secretaris .............. , ..... "... I 56,38 
Penningmeester ................ , ... - 5.05 

Dl'ukwerk e~ pa:Pier .... .... ~ ........ , ....... - 211.35 
Documenten .: 

Aangekocht door den Directeur ., ........... . . - 332.076 
Publicati-en .' 

Commissievergadering ' Utrecht 16/5 
1915 . ....•• •........ ~ . . . . . . . . . . . . .. t .3.50 

Commissievergadering Utrecht 4/6 
1915 ..... ' ......... , ... , ...... , .... ,. -

. Reiskosten ..... , .. , .............. {~ 
~ Honoraria. ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. - 12.15 

]aarboek rekg. firma M. Nijhoff ., ..... - 997.50 
Voorschotten Commissie voorde Pu-

blicatien . : .. .. .. ... , .......... , ....... - 11.75 

Salal'issen ': ' --, --~ .. - 1051.55 . 

Directeur. , ...................... ,. t 10.00.-

B~aDlbte .......... ........... ,'. ;':, .. ' ,' - 300.-. 
Typiste-. , ............ , . , ...... , . .. - 45.-

- - -- - 1345·-



IL BIJLAGEN J AARREKENING. 

B. TOELICHTING JAARREKENING 1915. 
Begrooting. J aarrekening. 

Contributies .•...•••.....•..•••..•.•.••• f 2100.-
De stijgende belangstelling in onze Ver

eeniging deed het aantal leden belangrijk 
rijzen hoven de verwachting op het tijdstip 
van het opmaken der begrooting. 
Donateurs . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . . . . • . . . • • • " 300.-

Het tegengestelde vond plaats bij deze in
komsten. Een donateur kon om de oorlogstoe
stand nog niet tot een hooger gift besluiten, 
terwijl een ander zijn bijdrage van 1914 
niet handhaafde. 
Salarissen. .. . • . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . ,,1360.-

De gunstige toestand der financien maakte 
het niet noodig om van de bereidwilligheid van 
den Directeur tot het voorloopig afstand doen 
van zijn salaris, gebruik te maken. Toen in den 
zomer de stand der geldmiddelen het toeliet. 
werd dus tot de uitkeering overgegaan. 
Bureaukosten. .......................•.. ,,100.-

Op de bijlagen is de post gespecificeerd. Het 
zijn voornamelijk nog uitgaven, die verband 
houden met de oprichting der Vereeniging. 
Documenten. . .......•.......... .- . ...... " 625.-

Desom, hieraan besteed, bleef belangrijk be
neden het geraamd bedrag. Het betreft voor· 
namelijk aangeschafte boekwerken. N a het 
aanleggen van een catalogus zal de waarde 
van dezen post eerst aan den dag kunnen 
treden. Voor de archieven, welke te onzer 
beschikking kwamen, behoefden geen groote 
uitgaven te worden gedaan. 

Het totaal der kosten ad .........•.... 
overtrof de inkomsten ad .. . .......••.... 

met ....••.......... 

Zoodat het kapitaalsaldo op I Jan. '15 ad 
terugging tot .......•.................. 
op 31 December 1915. 

f 2430.-

It 175·-

't 1345·-

" 3092 .70 

" 2633.95 
f 458.75 

788.58 
It 32 9.83 
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I. 

DE GEHElME LIJNWAADCONTRACTEN DER NEDERLANDSCHE 

HANDELMAATSCHAPPIJ (1835-1854), MEDEGEDEELD 

DOOR MR. N. W. POSTHUMUS. 

De redenen, die de lijnwaadcontracten tot heden in een waas van ge

heiInzinDigheid gehuld deden blijven, zijn vele geweest. 

De regeering, meer dan thans absoluut ingericht, was weiDig mededeel

zaam in zaken, waarover zij kon zwijgen, wat psychologisch te beter te 
begrijpen is in een tijd, waarin de oppositie, die zij tegenover zich zag, 
voortdurend toenam. Het beginsel van openbaarheid, thans een · der 

grondslagen van ons staatsburgerschap, werd nauwelijks geaccepteerd en 

door de regeering allerminst gehuldigd. J. C. Baud gaf ala minister de 

toen heerschende zienswijze juist weer, toen hij sprak van .. openbare 

inzage en bijgevolg openbare berisping; want die twee zaken zijn in onze 
eeuw synoniem". 
. Aanvankelijk heeft de vrees gegolden dat, zoo de juiste kennis van den 

inhoud der afgesloten contracten, waarbij aan de Nederlandsche Handel

maatschappij min of meer belangrijke voordeelen werden toegekend, tot 

derden zou doordringen, de naijver de fabrikanten van katoenen en wol
len stoffen in Twente zou brengen tot den eisch van soortgelijke voor
rechten, waarvan de weigering aan de regeering slechts moeite en veel 

openbaren strijd zou kunnen kosten. 

Het wil mij echter voorkomen, dat het sinds het jaar 1836 vooral de 

vrees vOOr Engeland is geweest, die tot de meest angstvallige geheimhou
ding van deze overeenkomsten heeft gedreven. Sedert de Nederlandsche 
regeering aan de Engelsche, om een dreigend ultimatum te voorkolllen, 
in 1835 had verklaard i), dat de invoerin Java van in Nederland vervaar

digde katoenen stoffen, die tot dien tijd was vrijgelaten, met een recht van 

1) Een verplichting beeft de Nederlandscbe regeering tOeD niet op zich genomen; 
het was een eenzljdig afgelegde verklaring. . 
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12! % zou worden belast 1), stond het vast, dat de im.port uit Nederland 
zou afnemen. Vandaar dat naar middelen ter compensatie werd gezocht 
en men er toe overging aan de Nederlandsche Handelrnaatschappij de 
restitutie van de door haar betaalde inkomende rechten toe te zeggen. 
Dat juist met deze maatschappij werd gecontracteerd, yond zijn grond 
hierin, dat door deze instelling de lijnwaadhandel op Indi~ bijkans als 

monopolie werd ged~even!,Deze .omsta.J1digbeid, verklaarde Verstolk aan 
den . Koning .) - iou het gemakkelijk ~aken aan .haar. een vergoeding voo; 
de rechten; door haar ·op. Java betaald, bij verrekeirlng en iii ronde 8Om
men toe te kennen, zonder dat hiervan eeruge sporeD.' naar buiten zouden 

blijken. 

Het is duidelijk, dat deze restitutie van invoerrechten een ontduiking 
was van de belofte, a3;n Engeland gegeven, en dus ook van het Londenscb 
tractaat van 17 Maart 1824. Zoo deze bandelwijze rucbtbaar we~d, zou
den de zooeven weer berstelde goede betrekkingenmet Engeland ernstig 
gevaar kl;mnen loopen. Vandaar dat d~ regeering, zoolang zij d~ze MI!-
tiek volgd.e, weI genoodzaakt was alles wat de lijnwaadcontracten betrof, 

geheim te houden en steeds nieuwe wegen te zoeken om dien toestand 

te bestendigen. ~iet alleen aan het publiek en de volksvertegenwoo~
diging 'werd getracht de kennis van deze contracten te onthouden, 

. ~ . ..., . 
maar een enkel maal ook aan den Raad der Nederlandsche Handelrnaat-

schaPpij; ja. zelfs is het voorgek01nen, d~t aan den Gouvemeur-Gener~l 
van Nederlandsch Indi~, wiens medewerking bij de ten uitvoerleggin~ 
toch was vereischt, de Minister geen volledige mededeeling wilde doen 3). 

• • • .. . .C:i 

Het .beboeft na bet bovenstaande du~ niet te verwonderen, als wij na de 
geheime contracten ') aantieffen openbare overeenkomsten vergezeld van 
geheime artikelen i), of zien da,t alle g~beime lijnwaadcontracten op zeke-
ren dag bij openbare overeenkomst door MiI\ister en Maatschappij worden 

in~~~okken om nog denzelfden dag bij geheime ~:vereenkomst te worden 
gehandbaafd f). Tot meerdere zekerbeid is de iegeering zelfs zoover gegaan 
elke toespeling op !:Ie lijnwaden uit de - nog weI g~heime - contracten te 

- . - . . . 
verbannen, nadat zij vooraf met de Directie der Handelrnaatschappij bij 
onder~andscbe afspraak was overeengeko~en, dat de berkomst van de in 

die, coii.tracte~ voorkomende bedragen -die uitsI~itend betrekking hadde~ 

1>.. De tarie~&itie werden dus hierdoor: 121 % voor inlanclsche, 25 % vOQr vreemde 
stofien. 

'}""gl.110. I,. 
I) Vgl. nos. 38 en 39. 
') Van I83S tot 1844. 
') ,Van 1849 totI8S3. 
8)'Vgl. nos. 7S-77. 
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op provenu's uit lijnwaadverkoopen - niet meer zou worden venneld. 
Ais het dan ook schijnt, dat in het jaar 1844 de lijnwaadcontracten wor
den opgeheven, is de reden aIleen in dezen voorzichtigheidsmaatregel'te 
zoeken. De band met de Handelmaatschappij blijft bestaan, daar de ver

houding, die tot 1844 door de lijnwaadcontracten wordt, geregeld, voor

taan ,door de zoogenaamde stortingscoritracten wordt beheerschfl). 

Door dit 'alles is het moeilijk geweest een juist beeld te verkrijgen van 
de ·voor'de ontwikkeling der Nederlandsche katoenindustrie zoo belangrij
ke lijnwaadcontiacten, Smissaert heeft in het jaar 1906 inzijn bekende 

werk over de geschiedenis der Twentsche 'katoennijverheid weI het eerste 

contract van, het jaar 1835 gepubliceerd, maar behalve dit was hem geen 

ander bekend, en van de geschiedenis der contracten niet meer'dan wat 

de oudere litetatuur ,- van Deventer, de Handelingen der Staten-Gene
raal, brOChures, coirranten enz. - er over geeft. Waar nog bijkomt. dat 

'. het eenige werkje, dat althans over de laatste jaren van het bestaan der 

contracten juiste gegevens bevatte I), door hem op zijde is geschoven, 

daar de inhoud ervan niet klopte met de regelingen, die bij het contract 

,van het jaar 1835 waren aangegaan '), en hem de voortdurende wijziging 
-der overeenkomsten niet bekend was. 

Da.a.nia: is een boekje van dr. te Lintum over de geschiedenis der Neder
landsche Handelmaatschappij verschenen t), waarin hij den zeer beknop

ten . inhou'd van een aantal latere lijnwaadcontracteri ineedeelt. Zijn 

meening echter, dat er nu .,weinig verborgens" I) over deze zaak meer 

overblijft, deel ik niet. Ik meen althans; dat de in deze bijdrage door mij 
bijeengebrachte bouwstoffen nog weI eenig nieuw licht over deze kwestie 
brengen, al durf ik niet zeggen, daarmede nu aIle .. verborgenheden" te 
,hebben opgehelderd. 

Het is bekend, dat v66r de afscheiding van Belgi~ bet debiet der Noord

Nederlandsche lijnwade~ in Oost-Indi~ gering was: Het ~en de groote 

Zujd-Nedetlanc\sche, Gentsche en andere textielfabrikanten" die iI!- de 
:Nederlandsche koloni~, ,met name op Java, een a.fzetgebied vO?r hun 
producten vonden. Maar vooral werden de goedkoope Engelsche katoenen 

- 1) VgJ. DOl. '5-,8, 81. 
I) De Nederlandscbe Handelmaatscbappij in verbaDd met ODzeD Oost·IDdiscben 

handel. (1853.) 
I) Smissaert, a. w., biz. 59, noot I. 

') De Nederlandscbe Handelmaatscbappij. Amsterdam, z. j. (19141) 
6) Aldaar, bl. n. 
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stoffen daar ingevoerd. De cijfers biervan zijn bekend 1). Deze import went 
in de eerste jaren na de vestiging van den Nederlandschen staat in de hand 
gewerkt door het toltarief in Nederlandsch-Indi~, dat nationale en vreemde 

goederen op gelijken voet toeliet. Noch de oprichting van de Nederland

sche Handelmaatschappij, noch de heffing van een differentieel recht van 
de Engelsche en andere vreemde stoffen heeft in den eerstvolgenden tijd 
veel verandering in dezen invoer gebracht. De industrieele energie van 
de Noord-Nederlandsche ondememers was te gering, hun handelskennis 

te onvoldoende en de nijverheid te weinig ontwikkeld om te kunnen con

curreeren met de Engelschen en Belgen. 

Eerst later, na de afscheiding van Belgi~ wordt dit anders. De medediti
ging wordt dan voor de Zuid-Nederlandsche industrieelen moeilijker, 
zoodat dan het oogenblik voor ons is gekqmen om onzen achterstand op 
Java in te halen. Daarbij werken verschillende omstandigheden deze po

gingen in de hand. De Twentsche industrie ondergaat een mOdemiseering, 

- ten deele door het toedoen der Nederlandsche Handeltuaatschappij -, 
de energie der ondememers ontwaakt en de Nederlandsche regeering is 

bereid haar medewerking te verleenen bij het veroveren der Javasche 

markt, wat voor haar in de eerste plaats een staatkundige beteekenis had 

in verband met het bestaande.overwicht van het Engelsche handelskapitaal. 

Maar dit daargelaten, kan de vraag worden gesteld, wat de algemeene 
beteekenis is geweest van het brengen van den lijnwaadhandel in Neder
landsche handen. Naar mijne meening deze, dat eerst bierdoor voor den 
Nederlandschen koopman de mogelijkheid was geschapen den handel in 

Indische prOducten vast aan zich te trekken. Wie den lijnwaadhandel had, 

had ook dien der cultuurprOducten. Want bij een eventueel gelijke positie 

van den buitenlandschen en nationalen handelaar ten opzichte van den 
handel in deze producten zou bij overwinnen, die de goederen voor de 

minste vracht k?n verschepen. Het is duidelijk, dat bierbij diegene in het 

voordeel was, die naast de re.tourvrachten ook een uitvracht had. De 

Nederlandsche handel vond deze in de katoenen stoffen, die sinds onge

veer 1830 op steeds grooter schaal in het eigen land werden vervaardigd. 
Er blijkt dus een nauwe samenhang tusschen de uitzendingen van lijn

waden en den prOductenhandel te hebben bestaan t). Dat de bier genoem~ 
de niet de eenige was, zal de verdere uiteenzetting doen zien. 

Ook voor de Indische schatkist waren deze verzendingen van belang 

1) Vgl. o.a. H. Muller, De Nederlandsche katoennijverheid en het ste1se1 van 
bescherming in Nederlandsch-Indil! (1857), bl. 8. V.v . . 

t) De invloed van de consignatle de~ gouvemementsproducten aan de Nederland
sche Handelmaatschappij wordt hier buiten beschouwiIli gelaten. 
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wegens daaruit voortvloeiende stortingen. De katoenen en wollen stoffen 
waren de eenige Nederlandsche producten, die ala massa.-artikel in Indil! 
wer~en ingevoerd en dus het eenige middel, waardoor daar over een te 

goed kon worden beschikt, ala mlln niet zijn toevlucht tot geldversche

pingen wilde nemen. Voor de Indische schatkist, die, zooals bekend, in 

dien tijd geregeld met tekorten worstelde, waren daarom de stortingen, 
die de Handelmaatschappij uit het provenu der door haar in Indil! ver
kochte lijnwaden bij haar wilde doen, van groote beteekenis, - voor de 
Maatschappij in het begin weinig meer dan een vereenvoudiging, daar zij 

het haar toekomende in Nederland uit de opbrengst van de aan haar gecon

signeerde goederen kon verrekenen; later, toen zij hiervoor afzonder
lijke voordeelen wist te bedingen, ook van groot financieel belang. 

De beteekenis der lijnWaadcontracten voor de opkomende Twentsche 
industrie behoef ik bier niet nader aan te toonen. De inhoud der vol
gende stukken 1) spreekt voor zichzelf. D~t de contracten ook nadeelen 

met zich brachten, Tydeman heeft daarop reeds gewezen I). 

Het heeft mij bij mijn onderzoek bijzonder getroffen, dat de man, die 
het cultuurstelsel heen ingevoerd, ook het initiatief heeft genomen tot de 
regeling van de lijnwaaduitzendingen door de Nederlandsche Handelmaat

schappij. V oor zoover ik kan zien, is dit denkbeeld bij van den Bosch 

het eerst in 1831 opgekomen I), als hij spreekt van een verplichting, 
aan de Handelmaatschappij op te leggen om jaarlijks voor I 3 .000.000.

aan wollen en katoenen stoffen uit te voeren. Als vergoeding is volgens 
hem een wijziging in het toenmaals geprojecteerde consignatiecontract vol
doende. Toch duurde het tot het jaar 1834, voor deze kwestie een onderwerp 

van geregeide bespreking tusschen hem en de Maatschappij zou uitmaken. 

Zijn doel was alle vreemde lijnwaden van de Indische markt uit te 

sluiten, opdat de nationale industrie zicb daarvan meester zou kunnen 

ma~~n t). Daartoe stelde hij twee middelen voor : 6f een heffing. van 50 % 
op vreemde en van 25 % op Nederlandsche stoffen, 6£ de verplichte 

jaarlijksche uitzending door de Maatschappij van lijnwaden ter waarde 

van I 3.000.000.- en de toekenning van een premie "an 5 % in geval van 
schade, door haar hierop te lijden. Door de Maatschappij is' het tweede 

1) Met uitzondering van de nos. 7, 8, 15 en 16 bevinden ~ich aIle hierachteI afge-
drukte stukken in het archief van het Departement V!IIl Kolonim . 

• ) Tydeman, De NederJandsche Handelm~tschappij, biz. 377. 
') Vgl. no. I • 

• ) VgJ. no. 2 . 
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gekoze.n; mits de. pren:)ie zou worden verhoogd. Haar ,reden.eering was I), 

dat indi«;nzij ,uitaluitend baar bandels~lang zou nadplegen. dewaarde 
'. van baar uitzendingen ong~veer t 1,700.000.-' zou · beloopen; zoo .de 

regeering een hooger bedrag wenschte. 'moesten bijzonder.e. voordeelenvoor 
baal, daar.t~enover staan. Na loven en bieden van 10. 15 ·en IZ-l % is 
men het tenslotte op een waarborg van verlies tot 12 % van de factunrs
·waarde eens geworden I). " 

· In de.geschiedenis der lijnwaadcontracten zijn duidelijktwee perioden te 
onderscheiden; die waarin de,regeeringS$teun·aan de Handel,maatschappij 
werd vermeerderd,:en·een. wa.arin het tegenovergestelde plaats yond. 

" De eerste termijn is betrekkelijk kort geweest; zij duurde tot I Juli 1839 
en omvat de contracten. die tot en .met het.jaar 1837 tot stand zijn 

gekomen, dus die . van' Z7/Z9 April 1835;' 7/8 October 1835. 7/9 December 
1835 en 29 AugustuS/14 Ootober :1837. Ret .oorspronkelijk voor de uitzen
dingen vastgestelde bedrag, waartoe de Maatschappij zich , had· verplicht, 
bedroeg t 3,000,000.-., waartegenover voor haar als voordeelen stonden: 
de straks vermelde waarborg tegen verliezen tot een maximum van 
12 % over de gezamenlijke factuurswaarde. en een rentevergoeding van 

5 %. o~e~ 'de ,voor . de. 'ingekochte lijnwaden betaalde gelden. die als 
onkosten in 'rekening kon worden. gebracht, 

Ik wees er zooevim reeds op, hoe de'Handelmaatschappij den eisch van 
waar~~g t~gen v~rlie~~n ~otiv~~rde, 'Daarbij ~ nc;>g iets, Van baar 

· werd niet aIleen geeischt, dat zij de lijnwaden uitzond en als een goed 
• " r" • • • • 

koopman verkocht, maarook dat zij, ten einde het nationale doel te berei-

ken. de lijn"wad~n desnoods'ten koste van 'eenige oPofferingen. terstond na 

aanko~st i~ Indi~ z~u verkoope~ ') : Het was vooruit te zien, dat hierop 
verliezen zouden worden geleden, en het was dus de regeering - op wier 
verlangen dit geschiedde '- die ~e moest ,;ergOederi. De w~borg tegen 
verliezen, die op den eersten . indruk een bevoorrechting schijnt te zijn. 

· wordt hierd~r' meer: ~grijpelijk. . , . ". 

Ook de ~e~t~ver~oeding is niet .~onder be~eekeni~ gewees~. dCiat de bestel
lingen en de uitzending der lij~waden ~eer langzaa~ w~rden . afgewikkeld, 
De bestellingen der Handelmaatschappij bij de vei'sehillende fabrikanten 

" geschledden weI z~veel mogelijk tot het jaarlijksch' bedrag. ~~ de 
;. , . . . , 

1) Vgl. no. 5. 
I) Contract van 27/29 April 1835; vgl. no. 10. 
I) Vgl. no. 10 •. art. 3. - In hoever. ook zonder dezen eisch. die van, r.egeeringszijde 

was gesteld, de N ederlandsche. JIandelmaatschappij in de eer.ste jaren uit eigen initiatief 
onder de markt zou hebben verkocht om haar concurr.enten te verdrijven, is niet 
uit te maken. 
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Maatscbappij zicb bad verplicht, maar door verschillende omsta.ndig

heelen was men 'hiertoe niet altijd in staat. Vooral moest de Handelmaat

scbappij er voor waken, dat de fabrikanten niet te plotseling met orders 

werden overladen, opdat in tijden van depressie de industrie vQOr groote 

.schokken zou worden bewaard. Daar zij zich hovendien in ovedeg met 
het Departement van Koloni~n tot taak had gesteld de inheemsche indus
trie te bevorderen, werd menigmaal met bestellingen gewacht tot de 
geschikte fabrikant zich voordeed of diens inrichting of bewerkingsme

thoden naar den eisch der door Indi~ gevraagde stoffen waren gewijzigd. 

Eindelijk had het genoemde departement - althans in de eerste contrac

ten - de bevoegdheid de ondememers aan tewijzen, aan wie het een 
opdracht, een zeker bedrag niet te hoven gaande, .wenschte te zien ver
strekt. In dit laatste geval hing de Maatschappij dus af van de tijdige 

·medewerking der regeering. Ook werden de eenmaal bestelde goederen 

door de fabrikanten niet dadelijk uitgevoerd, terwijl eindelijk de ver· 

koop in Indi~ zeer ongeregeld ging, zoodat het herhaaldelijk gebeurde. 
dat daar groote voorraden aanwezig waren. 

Het is dus niet te verwonderen, dat de uitvoering van een bepaald con· 
tract nog jaren na het einde van den contractstermijn voortduurde, 

en dat men b.v. afrekeningen kan aantreffen uit het jaar 1845 over uit

zendingen van lijnwaden in het jaar 1837, op grond van het coptract van 

1835 gedaan. Evenmin, dat bij een dergelijken loop van zaken de intrestre

kening hoog moest zijn en van het gefactureerd bedrag dikwijls 40 a. 50 % 
bedroeg 1). De groote bedragen, die de Nederlandsche Handelmaatschappij 

wegens verliezen in den lijnwaadbandel bij de regeering declareerde, 

vinden voor een aanmerkelijk deel hierin hun verklaring. 

. Het nieuwe contract van 29 Aug./14 Oct. 18371aat tegenoverheteerste 
·van het jaar 1835 in dezen zin een uitbreiding zien. dat thans aan de 
Maatschappij ook de op Java betaalde inkomende rechten ad I21 %, die 
zij sinds het jaar 1836 moest yoldoen, zouden worden vergoed. Deze.resti

tutie 'werd haar toegekend op grond van de overweging, dat zij bij het 

eerste contract haar berekeningen gemaakt en haar verplichtingtn aange

gaan had zonder voorkennis van de later ingestelde inkomenderechten, 
zoodat het billijk was, dat de partij, door wier toedoen deze heffing was 
ingevoerd. haar dit verschil vergoedde I). 

Ik wees er reeds op, dat daarmede de regeering in conflict kwam met de 

1) In de door mij in den tekst vermelde afrekening waren de bedragen resp. : 
gefactureerd debrag f 3406; vracht f 16.-; inkomende recht en f 426,55; interest over 
deze drie posten f 1458,31. 

I) Vgl. o.a. de nota van Baud; no. 19. 
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belofte, door haar aan Groot-Brittanni~ gedaan, om I2i % van de ~
tiOJlale tegen 25 % van de vreemde katoenen en wollen stoffen ·te zullen 
heffen. 

De totstandkoming van dit contract van 1837 was te danken aan den 

wensch van het Departement van Koloni!n, - van Van den Bosch dus

om de uitzendingen naar Indi~ te vergrooten en in het bijzonder. de 
belangrijke etablissementen van Previnaire te Haarlem en van Jacobson 
te Rotterdam te ondersteunen. Vandaar dat nog een extra-uitvoer van 
I 2.000.000.- werd gestipuleerd, Diet alleen van katoenen, maar nu ook 
voor het eerst van wollen stoffen. 

Welk een voorsprong ~d in dezen tijd de Nederlandsche Handelmaat

schappij op de particuliere handelaars I Een restitutie van de I2i % 
betaalde inkomende rechten, een waarborg tegen verliezen tot 12 % 'en 
een rentevergoeding van 5 %. Toch werden zelfs op deze wijze door de 
Handelmaatschappij nog weI verliezen geleden. Hoeveel is Inij echter 
onbekend. Volgens een opgave in het geschriftje van het Tweede

Kamerlid Biom 1) zouden deze gedurende de jaren 1835-1847 ruim 

t 1.628.000 hebben bedragen S). 
In de jaren na 1837 is de steun der regeering venninderd. Dit was moge

lijk, omdat de Maatschappij op Java meer en meer de buitenlandsche 
stoffen wist te verdringen, Ininder verliezen dus behoefde te lijden. Daarom 
werd in het contract van het jaar 1838 I) de waarborg tot 6 % ver
Ininderd, terwijl in het volgende, dat in 1840 werd gesloten '), de vergoeding 

ingeval van verlies afhankelijk werd gemaakt van de goedkeuring der 

wetgevende macht I). Bij overeenkomst van 5/6 Januari 1843 werddaarna 
alle waarborg opgeheven 8). 

De geruchten, die in dezen tijd in de Engeische bladen, de Times voor
aan, de ronde deden, dat er tusschen de Nederlandsche regeering en de 

Nederlandsche Handeimaatschappij geheime afspraken bestonden be

treffende de restitutie der inkomende rechten op Java, noodzaakten in 
het volgende jaar .Ininister Baud tot nieuwe maatregelen. Hij sloot met 
de Hande1maatschappij op 3 Augustus 1844 drie contracten, waarvan 
het eerste de uitdrukkelijke verklaring bevatte, dat .. de zoogenaamde 

1) De Nederlandsche Handelmaatschappij, (1871), bl. 33. - De cijfers bij van De. 
venter, Het landeJijk stelsel op Java, III, bl. 40, betrellen slechts enkele uitzendingen • . 

I) Waarop deze opgave steunt is mij onbekend. Blom spreekt van een .. ona mode-
gedeelde betrouwbare opgaaf". 

8) Vgl. no. 28, art. 4. 
') VgI. no. 6o, art. 3. 
5) In verband met de wijziging van art. 60 der grondwet. 
8) Vgl. no. 67. • 
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lijnwaadcontracten zullen worden beschouwd ala definitivelijk ingetrok
ken en buiten werking geateld" 1). 

Hoe is dit op te vatten? Niet aldus, zooals door de meeste auteurs is 

geschied, da~ dit voorloopig het einde der lijnwaadcontracten is ge
weest I). Ingetrokken zijn de contracten weI, echter niet buiten werking 

geateld. Immers de tweede overeenkomst van denzelfden dag I) bepaalde, 

dat nochtans geen verandering zou worden gebracht in de verplichting 

van bet Departement van Kolonil!n .. tot restitutie van buitengewone 
onkosten en vergoeding van verliezen", zooals daze bij de contracten van 
de ili;ren 1835, '37 en '38 waren bedongen. Of zooals Baud het in een 
schrijven aan de Nederlandsche Handelmaatschappij ') uitdrukte: .. Dit 
contract (zal) uitsluitend bestemd zijn tOt verzekering aan de Maatschap~ 

pij van de' door haar verkregen regten en (zal) met zorg voor de open

baarheid moeten worden bewaard". Al de achterstallige uitzendingen oj> 
deze contracten hebben dus plaats gehad en de Twentsche industrieelen 

zijn ook gedurende de jaren, dat schijnbaar geen lijnwaadcontracten beston

den, door de Nederlandsche Handelmaatschappij van orders voorzien. Om 

dezen steun te kunnen beoordeelen is het dus slechts de vraag hoeveel 

nog op deze contracten moest worden uitgevoerd. Wij hebben hiervan 
een opgave van de Directie der Maatschappij I). Daaruit blijkt, dat de 

achterstand was: 
op het contract . van 1835 . . . . . . . • • . . . . . . • .. / 113.000.-

1837 ..•....•.....•.... 

1838 ...•..... ••. ...•.. 

40 •000.-

590.000.-
en op dat van 1840.................. - 4.100.000.-

Tezamen.......................... /4.843.000.-. 

Voor een totaal bedrag van bijna vij£ millioen gulden is derhalve nog in 

Twente en elders voor den lijnwaadhandel der Handelmaatschappij in 

1844 en volgende jaren besteed . 
. Er is echter meer, en ik xn6et daarop wat uitvoeriger ingaan. Het geldt 

een kwestie, die, hoewel van groot belang voor de lijnwaadverzendingen, 

tot nu toe, naar ik meen, niet in het licht is gesteld. Ik bedoel het recht, 

dat de Nederlandsche Handelmaatschappij had tot het doen van stor-

1) Vgl. no. 75. 
I) Ook door te Lintum, a.w., bl. 22. Tydeman, a.w., bl. 377. daarentegen neemt 

aan, dat de contracten van 1835 tot 1854 hebben gegolden. Evenzoo Smissaert in zijn 
Inleiding op bet.in 1916 verscbenen plaatwerk .. De Twentsche nijverbeid in bee1d", 
bl.14. 

I) Vgl. no. 76. 
') Van 20 April I844; vgl. no. 69. 
6) Verbaal van I9 November I&u, no. 52I Geheim. 
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tingen in. de Indiilche leas. Reeds hierbGven, werd gewezen"op.·het nauwe 
ve~band, dat tusschen consignatiestelsel en lijnwaaduitzendingen hestond, 
daar de Maatschappij de · opbrengst van den .verkoop in Nederland der 
aan haar geconsigneerde goederen aan het gouvernement kon doen 

toekomen door een 'gelijk bedrag· uit de opbrengst der lijnwaadverkoopen 
.in de Indische kas te · storten. .Beha1:ve dat hierdoor beider rekening, 
althans gedeeltelijk, werd vereffend en het Bestuur in Indi~ bet noodige 
circuleerende medium in handen kreeg ·~ dat aan de ' kolonie door .den 

.verkoop van de gouvemementsproducten 'in het moederland was'onthou

den - gaf de getroffen regeling aan de Handelmaatschappij het belang-
.. rijke voordeel eener pari-remise~ Bij de vereffening behoefden 'door haar 

nu geen verliezen te worden geleden ' ten ·gevolge .. van den ongunstigen 
wisselstand, veroorzaakt door: de wanverhouding van den Indischen tot 

Nederlandschen gulden. Daar komt nog bij, dat ·de Maatschappij op deze 
!Stortingen sinds het contract vanhetjaar 1838' rente vergoed kreeg 1), 

arodat men oorspronkelijk van .de gedachte uitging, dat de stortingen 
voomamelijk in het belang der Indische schatkist geschiedden. 

De mogelijkheid in de Indische schatkist te storten, komt in het eerste 
'contract van het jaar 1835 niet ter sprake; daarin w.ordt slechts over de 
retouren gehandeld, die de Handelmaatschappij' dQOr .consignatie van 

producten zou verkrijgen t). De stortingen worden voor het eerst genoemd 
in het contract van 23/24 Oct. 1838 I) en komen daarna geregeld in de 
volgende ter sprake. Ze zijn slechts toegelaten voor de gelden, die door 
den verkoop van de Nederlandsche wollen en katoenen stoffen worden 
verkregen '), zoodat een innige samenhang tusschen lijnwaadhandel en 
stortmgen bestaat . 

. Vandaar dat de in de volgende jaren tot stand gekomen z.g. stortings
contracten in hun soort niet..-:anders zijn dan lijnwaadcontracten I), 
weliswaar van eenigszins afwijkenden .inhoud van de voorafgaande, 
.daar de garantie ': vervallen is en· over de herkomst der .te · storten 

, 1) Vgl. no. 43 sub e. - De rentevergoeding werd tot het .contract van het j~ 18io, 
'daama geregeld sinds dat van 1844 (vgl. no. !17) toegekend. 

I) Vgl. ook no. 12. 
3) Vgl. no. 28, art. s . 
. ') Deze beperking vormde voor de NederIandsche Handelmaatschappij geen bezwaar; 

"op bl. 7 is er reeds op geweziln, dat uit Nederland in hoofdzaak Iijnwaden naarIndi6 
. werden vervoerd. . " 

6) Men verwarre deze stortingscontracten niet met de v66r dien tijd voorkomende 
stortlngs- en uitzendingscontracten. De laatste betre1len de gelden, die aan de Handel
maatschappij waren gekomen door den ' verkoop van. de .aan baar geconsigheerde 
Indische producten en dus door lIaar moesten worden geatort. 
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gelden wordt gezwegen. Maar hun bedoeling is toch de 1ijnwaaduitzen
dingen uiogelijk te maken. Bevestiging vindt deze voorstelling o. a. in 
het schrijven van Baud aan de Nederiandsche HandelmaatsChappij van 
20' April 1844 1): ,.Het artikel 6 (van net concept-cont,act) is bestenid 

om de 'Maatschappij in staat te stellen om voortdurend en ook in dit 
jaat 184f lijnwaden uit te zenden op speculatie of in consignatie, 'en 

die uitzendingen moeten zel/s 'Warun beschouwd als 'eene doarloopende ' ve,

pligting·I) " . 

9P de,;e ~jz~ zijn storti!1~~ntI:a.c~~!1 in de jaren 1844 en '46 geslo; 
ten I), waarbij de volgende bedragen voor storting.in Indit! werden aange

wezen: 

inhet jaar 18H 
1845 
1846 

•• •• •• 10 ••••• • • · . ..... . 10 10 10 10 •• 10 • • / 5.700'.000.- ' . 

- 5;600.000.-

- 5.600.000.-

"' ;' ',. .1847 , ' ....... ~ . : . 10 ' • . ... . ... . • ~ • • • ~ •• ; . ' ... . ' 5.600.000.-

" 
1848' . ..... ...... .. ..... . .... :. ....... .. -' 4.000•000.-

Ii ,I 1849' ... . ... .. ........ ....... ; • • : .. " - 4.000.000.:"-, 

wat teiameh een' bedrag van /30.500.000.---': uititiaakt', door de Nederland
sche Handelmaatscluippij nit het provenu' van haar lijnwaadverkooperi 

geStort en wat origeveer het bedrag vormt, waarmede zij de Twentsche 

industrie gedurende deie zes 'jaren heeft gesteund. 
.. . 
J uister: heeft kuimen 'steuilen. Want op een verschil tusscheh ' de woe-

gere lijnwaadcbntracten en'deze stortingscontracten heb ik hog verzuimd 
te wijzen. Bij de eerlite soort Qvereenk6msten was de uitzending van het iIi 
het contract genoemde bedrag aah lijnwaden verplichtend, bij de' laatste 
niet, en 'was het aan de Handelni.aatschappij overgelaten 6f iij 'wilde uit

zen:den en tot welk bedrag. In de praktijk echter heeft de Miiatschappij 
de'uitzendihgen geregeld vo'ortgezet en voor zoover ik kan nagaan, jaar~ 
lijk$ tot ongeveer de bedragen, die zij 'tusschen 1835 tot· r844 gemiddeld 

had besteed'. Immers in' een schrijven van 26 October 1844, reeds door miJ 

in bet eerste J aarboek ') afgedrukt, verkiaart zij in bet jaar 18'44 VOor on

geveer /31 rtiiliioen te zullenuitzenden,ren stelt Zij voor 1845 een uitvoer va.n 
4 a"6 'mmloenguldeI1'in het vOoruitzicht. Ook de 'door xtiij ge'vonden op:' 
gaven:' ove't 'het jaat' i s-47 t>evestigen deze oPVattiIig, 'zooals uit 'de . onder~ 
stiande 'cijfers blijkt. ' ,. :.,.. .'. .: . 

. , ......... . 
1) Vgl. no. 69. 
I) Vgl. bl. 165, noot I, art. 6, en no. 11, -art,7. - Curslveering van mlj, . 
8) VgI. nos. 77, 78, 81. 
') Economisch-Historisch Jaarboek, I, biz, 33. 
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Verzonden in 18.7 : 

Witte en ruwe katoenen 
Ge<4"ukte katoenen 
In kleuren geweven katoenen 
Adrianopel roode katoenen 
Adrianopel roode garens 

12.700.929,6. 

133.2.2,50 

78.591.

- 383.136,75 
5 •. x 80,09 

31.679.-Donker blauw geverfde katoenen -
Lakens . 

Totaal f 3.399.372•22 

Algexneen totaal 1 4.025.528,06. 

Neg op 31 :o"e. '47 
te verzenden: 

1525.605.

.·977·
• 30 .910,3. 

- 59.2 11.50 

Ook voor het jaar 1847 komt men dus tot een bedrag van ongeveer 

vier millioen gulden. welke som over niet minder dan 109 fabrikanten 
was verdeeld 1). 

Bovendien, de Maatscbappij was verplicht te storten en het was haar 
niet mogelijk hieraan te voldoen zonder lijnwaden uit te zenden. 

Vit bet bovenstaande is het belang der stortingscontracten zoowel voor 

den Nederlandschen lijnwaadbandel a1s voor de Handelmaatscbappij vol-

40ende gebleken. Tot het jaar 1849 is deze band tusschen beiden blijven 
bestaan. Al waren er in vergelijking met vroegere jaren grootere schom
melingen in de bestellingen, daar de Handelmaatschappij thana meer op 
de conjunctuur in Indi~ ken letten dan toen zij aan bepaalde jaarlijksche 
quantums was gebonden, men kan niet zeggen, dat de Twentsche industrie 

tusschen de jaren 1844 en 1849 zonder steun is gelaten. 

In dit laatste jaar is er een veranderingingetreden. Bij de reeds in het j~ 
1846 aan de orde gestelde verlenging van het bestaan der Maatscbappij 
!;Itelde de minister zich op het standpunt, dat deze met een gemiddelde 
rente van 5 % over baar geheele kapitaal genoegen moest nemen. Bedroeg 
de rente meer, zoo kon hij hiermede aileen genoegen nemen, indien zij 

daarvoor een andere verplichting, n.l. het drijven van den nationalen 

lijnwaadbandel, met een vastgesteld deel van baar kapitaal op zich zou 
nemen I). Door in deze voorwaarde toe te stemmen heeft de Maatscbappij 
~n nieuw ontworpen verlaging van haar commissieloon voorkomen. Men 
w~d het eens over een bedrag van tenminste I II Inillioen I), d~t ,)nhet 

belang der nationale nijverheid" zou worden aangewend. VolBens een 

verklaring der Dlrectie zou dit met een gemiddelde uitzending per jaar van 

I) Verbaal van ao April 1848,110. 154 Geheim. 
I) Vgl. no. 8a. 
a) V gl. 110. 89. 
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ongeveer f 4.000.000.- overeenkomen 1). Dit stemt dus overeen met dE! 
bedragen, die sinds het jaar 1835 gemiddeid door de Maatschappij waren 

besteed·I ), en een bijzondere verzwaring van lasten wat de grootte van 

het te besteden bedrag betreft, beteekende dit Diet voor haar. WeI vielen 

eenige gunstige bepalingen voor haar stortingen weg. 
De voorwaarden. waaronder particuliere handelaars nu met de Maat

IIChappij konden concurreeren, Waren hierdoor meer gelijk geworden. en 
bet is te begrijpen. dat zij van nu af haar verplichtingen in dit opzicht 

zooveel mogelijk wilde verminderen. 

, Was de band tusschen consignatieste1sel en commissieloon eenerzijds 
en lijJiwaadhandei anderzijds het eerst door den Minister geIegd,- toen bij 

de overeenkomst van 21/22 Juli 1853') zoowel het bedrag van haar com
missieloon als van de aan haar te consigneeren goederen werd verminderd. 
heeft de Handelmaatschappij een evenredige verroindering van het kapi

taal. dat zij in den lijnwaadhandel moost besteden. weten te verkrijgen. 

Het bedrag hiervan werd toen op f 5 millioen bepaald, maar uitsluitend 
voor den duur van het jaar 1854. Daarna zou de verplichte uitzending 
.. door eene vrije beweging" der Maatschappij in dien handel worden ver
vangen en de lijnwaadcontracten geeindigd zijn. 

Met ingang van he~ jaar 1855 is dus de band tusschen haar en de Twent
sche industrie verbroken en heeft deze haar eigen weg moeten zoeken. 

Reeds was het bovenstaande geschreven. toen het artikel van dr. te 
Lintum, getiteld: .. Het laatste geheime lijnwaadcontract der Nederland
sche Handelmaatschappij". in de Economist van 15 September 1916 

verscheen. Bedoeld wordt het voorlaatste contract van 2/3 J uli 1849. Daar 
de schrijver in de meening verkeert. dat van het jaar 1844 tot 1849 geen 
gebeime contracten'hebben bestaan en dus ook geen uitzendingen zijn tot 
stand gekomen. overschat hij de beteekenis van het contract van 1849 

in h~oge mate. Dat de Twentsche industrie ook in die jaren is gesteund, 
zal uit het voorgaande zijn gebleken. N og op andere wijze wordt door hem 
de beteekenis van deze overeenkomst te hoog aangeslagen; er is n.l. geen 
sprake van een jaarlijksche uitzending van f 11.000.000.- aan lijnwaden, 
~aar van een belegging van een dergelijk kapitaal in den lijnwaadhandeI. 
Geen gering verschil inderdaad. 

1) Vgl. .no. 83. . 
., Oak in 1839 werd reeds aangenomen, dat de Maatschappij een bedrag van 

10112 milioen gulden voor den lijnwaadhandel bezigde; vgl. no. 29, bl. 77. 
I) De in hetzelfde jaar tot stand gekomen overeenkomst van 15/16 Februari 1853 

(vgl. no. 98.) is wegens het ontbreken der wettelijke sanctie niet in werking getreden. 
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Overigens is het hier de pJaats niet op de uiteenzettingen 'vaJ1'dm 
scbrijver in te gaan. Slechts op een ding wi! ik wijzen; " 

In de inleiding tot zijn artikel verklaart de schrijver, dat hij .. nog niet 

in de gelegenheid (is) geweest" de contracten behalve het eerste '"in hun 
geheel onder de oogen te krijgen", maar dat hij .. toch indirect" "een dui

delljk overzicht (heeft) mogen ontvangen van hun inhoud ". Het komt mij 

echter voor, dat het uit wetenschappelijk oogpunt niet weI is ·te verdedi- . 
gen particuliere archieven als uitsluitende basis van onderzoekingen te 
gebruiken, zoolang daarin geen vrij onderzoek is toegestaan. KOIllt boven
dien, zooals uit het bovenstaande blijkt, het bronnenmateriaal aldaar den 

onderzoeker niet zelf onder de oogen, maar wordt hem. de inhoud hiervan 

slechts me<;iegedeeld, dan wordt het dubbel bedenkelijk en ontbreekt m.i. 

elke wetenscbappelijke waarborg voor de juistheid van dergelijke mede~ 
deelingen. N. W. P. 

No. I. 

1831, AUGUSTUS 15.- VAN DEN BOSCH AAN CUFFORD 1) I) • 

... . Het komt er dus slechts op aan om dezelfde leiding aan 
den overvoer der genoemde produkten naar Holland te geven, 
die aan dekoffy vroeger'naar de Nederlanden door de verhoogde 
regten, op den overvoer naar elders bepaald, was verschaft. Deze 
overvoer naar Holland nu kan niet moeyelijk zijn te verkrijgen 
middelehs een contract, zooals thans met de Handelmaatschappij 
is geprojecteerd I). Ret gouvemement, de beschikking bezittehde 
over een groot gedeelte der producten en die overa! kunnende' 
erlangen, zoo dit noodlg geoordeeld wordt, kan aan de overbren
giDg derzelve iedere rigting geven, die het verkiest. Ik geloof 
echter, dat het altijd verkieslijk zal zijn een gedeelte der pro
ducten aan den vrijen handel over te laten; eenige concurrentie' 
is altijd noodig om activiteit, energie en spaarzaamheid b~j een 

') Departement van KolonU!n. Verbaal van 6 Februari 1832, no. 17 Geheim. 
I) Uit Buitenzorg. - Confidentiee1. 
I) Bedoeld is het op 31 Augustus 1831 tusschen den G.-G. v\U1 N. O..I. en de ,Faetorij 

der N .. ll. M. (verbaal van 6 Februari 1832, no. 17 Geheim) tot stand iekomen 0QIISig
natie-contract, dat door van den Bosch was ontworpen. ' 
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volk te olltwikkelen en aan de Belgen zou, indien zulks noodig 
geacht wordt, een billijk aandeel daarin kunnen worden ver
zekerd. 

Doch het is niet minder van belang Holland de middelen te 
verschaffen om dit land 1) van benoodigdheden te voorzien. 
De behoeften aan wollen, inzonderheid aan katoenen stoffen 
neemt hand over hand toe en zal nog meer toenemen, naarmate 
de teelt van producten, voor de markt van Europa geschikt, 
den Javaan in de gelegenheid stelt om hierin zijnen lust bot te 
vieren. Onze s~den, gelijk Leyden, Haarlem, Delft, Gouda enz. 
hebben een middel van industrie noodig om derzelver verarmde 
bevolking te voeden. 

Indien men Engelsche of Belgische fabriekanten bewegen kan 
om er zich te vestigen en er die goederen te doen maken, welke 
thans zoozeer in Indie gewild zijn, zou aan de behoefte onzer 
steden kunnen worden voldaan, doch dan ook aan de fabriekan
ten een debiet moeten worden verzekerd, elders niet te verkrijgen. 
Daartoe zou het noodig zijn hier eene belasting te heffen op alle 
wollen en katoenen waren van 20 %, om het even vanwaar afkom
stig, en aan de Handelmaatschappij de verpligting op te leggen 
om jaarlijksch bijvoorbeeld voor t 3.000.000.- van die waren, in 
Holland gefabriceerd, naar herwaarts over te voeren. Om haar 
belang daaraan te verbinden zou het nu geprojecteerde contract I) 
wegens den overvoer van producten eenigermate moeten worden 
gewijzigd en haar in plaats van I/a in de minsten I2 % moeten wor
den verzekerd en van het verder overschot l/a• zoodat dan eerst 
zou worden gekort I stuiver bij voorbeeld op het pond suiker voor 
den overvoer, vervolgens I2 % van de waarde, daarna fIO.

aan het gouvernement voor de picol worden uitbetaald, en dan 
de verdere winst op den voorgestelden voet worden verdeeld. 
Dit 'contract schijnt in den eersten opslag minder voordeelig 
voor het gouvernement dan het voorgaande, doch dit is echter 
hetgeval niet, want daar de Handelmaatschappij 20 % betalen 
moet van de goederen, die zij op die wijs aanvoert, zoo zal dit op 
3 millioen t 600.000.- bedragen, en zij daarentegen, 5 millioen 
aangoeder en van hier overbrengende, zal zij a I2 % daarvoor 
t 600.000.- genieten. Om de dispositie over de 5 millioenen pro-

1) Java. 
') Het consignatiecontract van 3I Augustus 1831. 

NED. ECON.-HIST. fRCHIEF . J AARBOEK U. 2 
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ducten te verzekeren, zou men de koffy der Preangerregentschap
pen 1) daarin kunnen begrijpen bij expiratie van het tegenwoordig 
contract. 

Door dit voordeel aan haar te verzekeren, zou zij ook 12 a 15 % 
meer voor die Hollandsche goederen kunnen en moeten besteden 
dan daarvoor elders gegeven behoeft te worden; bovendien zou 
zij er de uitvracht aan verdienen en hier eene goede markt voor 
dezelve vinden, daar zij aan de markt nog altijd met 5 tot 8 % 
zou zijn gebeneficeerd. 

De schatkist van Indie zou hierbij, vergeleken met den 
tegenwoordigen stand van zaken, niet verliezen, daar nu toch 
voor een gelijk bedrag van die waar vrij van belasting wordt 
ingevoerd. 

Eindelijk is het door de ondervinding gebleken, dat op die 
wijze de fabrieken kunnen worden opgeleid tot die v Jlkomenheid, 
dat dezelve na verloop van eenige jaren de cop.;urrentie tegen 
vreemden kunnen volhouden. Vele Belgische tabrikaten treden 
reeds in concurrentie tegen de Engelsche en worden met voordeel 
aan de vrije markt in Indie verkocht. 

Ik zie geene onoverkomelijke zwarigheden in zulk een ontwerp ; 
het stremt geenszins de vrije industrie in Holland en grondt eene 
nijverheid, die, met verstand geleid en beschermd, hoogst vrucht
baar worden kan voor het algemeen belang. 

Zoodanig een contract echter zal tenminste voor tien, zoo niet 
meer jaren moeten worden gesloten en hiertegen zie ik geene 
bedenkingen. 

Ik hoop, dat Uwe Exc. deze mijne denkbeelden weI zal gelieven 
aan te merken als eene voorloopige schets van hetgene mij thans 
onder de bestaande omstandigheden het meest dienstig schijnt, 
en dat zij mij weI zal willen veroorloven op dit onderwerp meer 
in het breede terug te komen, als de zaken een meer stabiel aan
zien hebben verkregen. 

1) Vgl. bl. 86, noot 3. 
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No.2. 

1834, JULI 29. - VAN DEN BOSCH AAN DE DIRECTIE DER 

NEDERLANDSCHE HANDELMAATSCHAPPIJ I}. 

Bij mij is ingekomen een nader adres van den heer van den 
Berghe de Heyder, fabrykant te Lier, aan Z. M. ingediend, be
vattende het voorstel om zijne fabryk naar herwaarts over te 
brengen, indien hem de toezegging van een debiet van 20 a 25.000 
stukken katoenen lijnwaden voor den tijd van zes jaren kan wor
den gegeven. 

Ik heb het antwoord tevens vemomen, dat door Uwe Directie 
vroeger op een gelijksoortig voorstel gegeven is; dan daar het
zelve gedateerd is van Juny, vleye ik mij, dat het onderhoud, 
later met uwen heer President op dit onderwerp gehad, eene 
gunstige verandering in het voomemen der Directie zal hebben 
kunnen teweegbrengen. Zoo dit werkelijk het geval mogt zijn, 
ben ik mijnerzijds niet ongenegen een voorstel aan Z.M. te doen, 
waardoor aan de Handelmaatschappij eenige voordeelen zouden 
worden verzekerd in vergoeding van verliezen, die zij tenge
volge harer bemoeyenissen om het fabrykwezen in deze gewesten 
te vestigen, lijden mogt. Mijnes inziens is het van belang alle 
vreemde lijnwaden van de Indische markt uit te sluiten en zich 
meester te maken van de levering derzelven. 

Twee middelen kunnen daartoe strekken. Vooreerst door 
vreemde invoeren op Java te belasten met 50 % en den invoer 
van Noord-Nederlandsche lijnwaden met 25 %, en de opbrengst 
der laatste som voor zooveel noodig aan te wenden tot premien 
of anders tot schade100sstelling voor verliezen, geleden op den 
uitvoer van goederen, alhier gefabryceerd. Het laatste zou het 
zekerste middel zijn, wanneer men aIleen met de Handelmaat
schappij had te doen, maar hoe bij partikulieren het misbruik 
voor te komen? Het tweede middel zou daarin bestaan, om de 
regten op den invoer te laten zooals dezelve thans zijn en met de 
Handelmaatschappij overeen te komen, dat zij jaarlijks voor 
t 3.000.000. aan inlandsch fabrykaat op Java zal invoeren en 
haar, in geval van schade, 5 % premie op dien invoer zal worden 
toegekend. Deze 5 % is mogelijk een ontoereikende waarborg en 

') Verbaal van 29 Juli 1834. no. 180 Geheim. 
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echter reeds eene beduidende jaarlijksche opoffering voor het 
gouvemement. Naar mijn inzien zal dus eene verhooging van 
regten en ruime toezegging, in geval er schade geleden mogt 
worden, verkiezelijker zijn. Echter hoe te handelen met de par
tikulieren, welke thans weI weinig goederen aanvoeren, maar 
daarom niettemin met pretentien zul1en opkomen? 

Zou de Handeimaatschappij zich in deze niet kunnen verge
noegen met eene toezegging, in naam des Konings gedaan, dat, 
zoo de Maatschappij voor t 3.000.000.- aan Nederland.sche 
fabrykgoederen jaarlijks invoert in Indie, zij bij eventueele 
schade voor de drie eerste jaren eene billijke tegemoetkoming 
zal erlangen? Zulk eene aanmoediging kan gegeven worden 
zonder eenige consequentie ten aanzien van anderen en zou alle 
zwarigheden uit den weg ruimen. De Handelmaatschappij zou 
tevens het provenu van haren lijnwaadhandel kunnen storten 
in 's gouvemements kas te BataVia en daarvoor 6f producten 
kunnen ontvangen voor eigen rekening 6f in consignatie op de 
gewone wijze, zooals bij het aanhangige contract zal worden 
bepaald ... 

NO·3· 

I834, AUGUSTUS II). - DE DIRECTIE DER NEDERLANDSCHE 

HANDELMAATSCHAPPIJ AAN VAN DEN BOSCH I). 

De belangrijke mededeelingen, ons door onzen President ge
daan wegens den inhoud der gesprekken, die Z. Ed. G. de eer had 
herhaalde malen met Uwe Exc. te houden, hadden reeds onze 
gedachte meer bepaaldelijk gevestigd op den omvang der uit
zending van katoenen fabriekaten, die door ons naar Java gedaan 
zouden kunnen worden in verband met de bescherming, door het 
gouvemement daaraan te verleenen. 

Wij vermeenden ondertusschen eene aanleiding tot de ont
wikkeling onzer denkbeeiden ten dezen opzigte van de zijde van 
Uwe Exc. te moeten afwachten en daar deze thans door hare 
missieve van 29 July 8) daartoe de gelegenheid opent, zoo ver-

1) Uit Amsterdam. - Geheim, no. 426. 
2) Verbaal van 22 November 1834, no. 286 Geheim. 
8) Vgl. no. 2. 
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langen wij van onzen kant de 'beantwoording daarvan niet uit te 
stellen, daar wij het in het belang der zaak van groot gewigt 
rekenen, dat deze onderhandeling zoo spoedig mogelijk tot vaste 
punten gebragt wordt ... 

Het eerste der middelen, bij Uwe Exe. tot begunstiging der 
inlandsche lijnwaden in het midden gebragt, om namentlijk de 
vreemde invoer met 50 % te belasten en alsdan de Nederlandsche 
lijnwaden ook aan een regt van 25 % te onderwerpen, maar deze 
laatste som tevenstedoen strekken tot sehadeloosstelling voorver
liezen op den uitvoer van alhier gefabr:ieeerde goederen geleden, 
getuigt van Uwer Exc. 's ijverige belangstelling in den bloei der 
zoo gewigtige Nederlandsche nijverheid; doch het zij ons veroor
loofd aan te merken, dat wij in de uitvoering van dit plan veele 
zwarigheden zien. Immers is ons regt van 25 % reeds bij deszelfs 
bepaling een steen des aanstoots voor den Engelschen handel 
geweest en heeft hetzelve aanleiding tot gedurige klagten en 
vorderingen van hunnen kant gegeven. De tijdelijke verminde
ring van dit regt op de helft voor zoodanige fabrikaten, die, of
schoon van vreemden oorsprong, onder Nederlandsche vlag 
werden aangevoerd 1), heeft daarbij eenen ongunstigen invloed 
gehad, dewijl daardoor veele huizen in Engeland, die nog nimmer 
de J a vasche markt bezocht hadden, aangelokt zijn geworden 
om derwaarts uitzendingen te doen en hierdoor thans het getal 
der klagten over de daarin sedert plaats gehad hebbende veran
dering nog toeneemt, daar het debouehe op de Zuid-Amerikaan
sehe markten den Engelschen tegenvalt en zij meer en meer hun 
aandacht op Java vestigen. Onder deze omstandigheden zou eene 
verhooging op 50 % in Engeland zeker beschouwd worden a1s 
met een verbod gelijk te staan, daar de 25 %, die van de onzen 
gevorderd zouden worden, hiertegen niet in aanmerking zouden 
genomen worden. Over het algemeen komt iedere verandering 
in het thans ten deze bestaande, hetwelk nu reeds een zeker regt 
van verjaring verkregen heeft, ons voor hoogst bedenkelijk te 
zijn. 

Wij moeten tevens ten deze opzigte aanmerken, dat wij het 
er voor houden, dat zoodra de eerste proefjaren, die natuurlijker-

1) Bij K. B. van .. Mei 1831, no. II (Stbl. no. 12). De regeJing is in het volgende jaar 
weer ingetrokken bij K. B. van 20 October 1832, Stbl. no. 46, in IndH! gepubliceerd 
op 18 Mei 1833, Stb!. van Ned. Indil!, no. 28. 
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wijze niet vrij van verliezen kunnen zijn, voorbij zullen wezen, 
eene begunstiging van 25 %, indien men daarbij op strenge maat
regelen tegen den smokkelhandel en nauwkeurige tauxati~n van 
de waarden der aan het regt onderworpen vreemde manufac
turen mag rekenen, vooral indien men daarbij de meerdere ge
makkelijkheid tot verkrijging van retouren boven de vreemden 
in aanmerking neemt, als voldoende moet beschouwd worden 
en de nijverheid, die nog meerdere begunstging zoude vorderen, 
de bescherming van het gouvernement niet zoude verdienen, 
daar toch aIle ondersteuning van dien aard hare grenzen heeft 
en eene te ver gedreven begunstiging geenzins tot aanwakkering 
van den fabriekant verstrekt, die immers gedurig door de mede
dinging, die hij ondervindt, aangeprikkeld moet worden om steeds 
nieuwe verbeteringen in zijne kwaliteiten en vermindering in 
zijn prijzen te brengen. 

De buitengewone ondersteuning, waarop de Maatschappij 
aanspraak maakt, is derhalve tijdelijk en alleen zoolang noOO
zakelijk, totdat de stand van onzen lijnwaadhandel weder die 
hoogte bereikt zal hebben, waarop zij zich in 1830 aanvankelijk 
bevond, en dat wij ons weder in het bezit zullen gesteld zien van 
dat debiet, dat sedert geheel in handen der Engelschen en Belgen 
is overgegaan. 

Deze ondersteuning staat in verband met het verlangen van 
het gouvernement, dat de Maatschappij door uitzendingen van 
het dubbele der hoeveelheid, waarop zij hare verzendingen ge
raamd had, en door de Factorij order te geven om deze aanvoeren, 
zooveel maar immer mogelijk is, telkens bij aankomst a tout prix 
te verkoopen, (zal) trachten om onze vreemde mededingers, die 
op den duur de uit deze hande1wijze voortvloeyende verliezen 
waarschijn1ijk niet zullen kunnen lijden, van de markt te dringen, 
terwijl de Maatschappij boven hen het voorregt geniet zoowel 
der 25 % als der toegestane 25 cents per ieder stuk calicot, van 
in Nederland gesponnen katoen vervaardigd, waarop wij hopen 
weldra aanspraak te kunnen maken 1). 

Wij erkennen geredelijk, dat deze strijd moeyelijk zal zijn, 
daar wij niet aIleen met de Engelschen, die in dit oogenblik be-

1) De premie van 25 cent per calioot werd ingevoerd bij koninklijk rescript van 14 
]anuari 1833. la. 0" Geheim, en wederom ingetrokken bij resolutie van den G.-G. in 
Rade van 2S Mei 1836, no. 4. 
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langrijke afzendingen doen, maar ook met de Belgen 1) en mis
sehien weldra ook nog de Arnerikanen, die eenige proeven in dit 
yak schijnen te willen nemen, te karnpen zullen hebben; doch 
wij zien op den duur geen reden van beduchtheid in deze mede
dinging, want afschoon de Belgische Katoenmaatschappij buiten
gewoon werkzaam is I) en reeds 58.000 stukkenover onze havens 
geexpedieerd heeft, deze verzending alleen bestaat zoo lang het 
gouvemement aldaar premie geeft, en wij verrnoeden niet, dat 
hetzelve zulks op den duur bij de jaloesy en botsing van bijzonde
re belangens, die ten deze plaats hebben, zal volhouden. 

Wij zijn dus vanzelf genaderd tot het tweede der door Uwe 
Exc. aangewezen middelen, de uitzending narnelijk van voor 
t 3.000.000.- aan fabriekaten door de Handelmaatschappij 
tegen de toezegging eener tegemoetkoming in het eventueele 
verlies, een middel, dat ons voorkomt allezins met de billijkheid 
te strooken. De Maatschappij toch heeft met de overbrenging 
der katoenfabrikatie in Noord-Nederland meer het denkbeeld 
gehad hierdoor aan de grootsche taak, haar door haren door
luchtigen stichter opgelegd, te beantwoorden, dan wei een bij
zonder finantieel voordeel voor de Maatschappij te verkrijgen; 
met een vaderlandslievend doel getroost zich de Directie gaame 
de tallooze bemoeyingen en zwarigheden, die met het bearbeiden 
van zulk een nog niet ontgonnen veld gepaard gaan. Doch wan
neer zij, ten einde aan Noord-Nederland het debiet van Java te 
verzekeren, jaarlijks voor t 3.000.000.- uitzendt en meer doet 
dan zij alleen als handelsligchaam zou verrnogen te doen en als 
zij tijdens de vereeniging met Belgien immer bedoeld heeft, ver
mag zij hare deelhebbers, die slechts een klein gedeelte der natie 

1) Men maakte zich in dezen tijd ernstig ongerust over de plannen der Belgische 
ondememers - die door hun regeering ondersteund werden - om katoenen 
lijnwaden in Java in te voeren. In welke mate, blijkt o. a. nit een missive van 
den Minister van Kolonien aan den G.-G., van rs Juli r834 (verbaal van 16 Juli 1834, 
no. 166 Zeer Geheim): "Naar mijn gevoelen zou men bij eene pUblicatie kunnen verbie
den den invoer van Belgische goederen, onder bedreiging van confiscatie en bovendien 
zware geldboete en verwijdering nit de kolonie van zoodanige kooplieden, te Batavia 
of elders gevestigd, die zich met zulk eenen handel zouden hebben ingelaten of die 
goederen in consignatie ontvangen." 

I) Van de bier bedoelde Societe Cotonniere te Gent wordt in een bericht van den Ne
derlandschen zaakgelastigde te Parijs getuigd: "Ies operations de cette societe prennent 
chaque jour une nouvelle extension ...• Elle se flatte d'ailleurs que ses marchandises, 
explidiees de la Hollande sur des navires hollandais, seront traitees a Batavia par la 
douane comme provenant de manufactures nationales bataves". (Verbaal van IS Juli 
1834, no. 163 Geheim). 
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uitmaken en haren doorluchtigen guarant, die reeds zoo veele 
opofferingen voor den algemeenen welvaart gedaan heeft, niet 
met het verlies, dat hieruit zoude kunnen voortvloeyen, te be
zwaren. Dit was de beschouwing, die door onzen President aan 
Uwe Exc. wierdt voorgedragen en waarvan de juistheid ook door 
baar volkomen erkend is geworden. 

Hiertegen kan door gene particulieren met grond aanmerking 
gemaakt worden, daar het doel, hetwelk men beoogt, alleen door 
de bijzondere krachtinspanning van een ligchaam, dat gelijk de 
Handelmaatschappij in staat is zulks op een groote schaal te 
ondememen, verwezenlijkt kan worden. 

Het gouvemement en de Handelmaatschappij staan bier der
halve geenzins tegen elkander over a1s handelaars, die, beiden 
een verschillend doel hebbend, met elkaar trachten overeen te 
komen, maar het gouvemement is genegen zich eene tijdelijke 
opoffering te getroosten tot vestiging eener nijverheid, die niet 
alleen voor den algemeenen welvaart hoogst gewigtig is, maar 
zeUs, finantieel beschouwt, naderhand door de daaruit voort
vloeyende vermeerdering van vele takken van's lands inkomsten, 
sommen in 's lands kas terug zal doen vloeyen, die deze opoffe
ringen ver moeten overtreffen. 

De Directie der Handelmaatschappij wenscht van haren kant 
tot dit doel met alle hare krachten mede te werken, behoudens 
die regelen van voorzigtigheid, welke hare verpligting omtrent 
hare deelhebbers en haren guarant haar voorschrijven. 

Wanneer wij uit dit standpunt de zaak beschouwen dan be
staat er bij ons geene aarzeling om te verklaren, dat de toezegging, 
in naam des Konings gedaan omtrent de tegemoetkoming in de 
eventuele schaden, die de uitvoer van voor f 3.000.000.- aan 
Nederlandsche fabriekgoederen gedurende de drie eerste jaren 
teweeg zal brengen, geheel aan ons verlangen beantwoord, als
mede de bepaling omtrent de wijze, waarop voor het provenu 
van den lijnwaadhandel producten voor eigen rekening of in 
consignatie zullen kunnen verkregen worden, en wij zullen gaame 
van Uwe Exc., nadat er een voorstel in dezen zin door haar aan 
Z.M. zal gedaan zijn, de nadere aanwijzingen ontvangen omtrent 
den vorm der overeenkomst, die ten deze zal worden opgemaakt, 
terwijl de drie jaren, waarover zich deze overeenkomst zoude 
uitstrekken, gerekend zouden kunnen worden met het begin van 
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July dezes jaars te zljn ingegaan, daar in die maand onze eerste 
alhier vervaardigde en gebleekte calicots per "Castor" verzonden 
wierden. Wij zullenten allen tijd genegen zijn om omtrent de 
wijze, waarop door ons aan de taak, die ons tengevolge dezer 
onderhandeling wordt aangewezen, wordt beantwoord, aIle in
lichting te geven, doch achten het tevens van het hoogste belang, 
dat zooveel mogelijk omtrent deze overeenkomst van beide zijden 
eene stipte geheimhouding in acht genomen wordt ... I}. 

1) Over bet verzoek van Van den Bergbe de Heyder beet bet verder: 
"Er blijft ons tbans nog over om het punt betreffende het verzoek van den heer van 

den Bergb de Heyder, aan Z. M. ingediend .), nader te behandelen. 
Bij onze beraadslagingen omtrent den invoer der katoenen-fabrikatie alhier hebben wij 

vermeend ons bij de aanmoediging, aan vreemden te geven, hoofdzakelijk tot eenige 
weinige te moeten bepalen en dat wei tot de zoodanigen, die beschouwd konden worden 
in een of ander yak, alhier nog niet in werking, allezins uit te munten. Het waren der
halve de bekende verdiensten van den heer Wilson als bleeker en drukker, van den heer 
Poelman als spinner, den heer Prevenaire a1s roodverwer en fabriekant van cotonettes, 
van den beer de Maere als fabrikant van met gekleurd garen gewevene goederen en van 
den beer Ths. Ainswortb als kenner van veele takken van fabrikatie, die ons bewogen 
bunne nijverheid door eene of andere begunstiging aan het belang van Noord-Nederland 
dienstig te maken; doch eens deze kern daargesteld zijnde, hebben wij begrepen de sedert 
zich aanbiedende vreemdelingen geenzins te moeten uitsluiten, doch hen niet anders te 
kunnen toezeggen dan een debiet in concurrentie met aile anderen in Noord-Nederland 
gevestigde fabriekanten in hetzelfde artike!. Dit was het antwoord, hetwelk wij ons ver
pligt oordeelden aan de heeren Couvreur, van Gent, van Eik, van St. Nicolaas, en ook 
aan de bovengenoemde heeren van den Bergh de Heyder, te Lier, te moeten geven. 

Het huis van de Heyder en Co. was ons tijdens onze vroegere betrekkingen met de 
zuidelijke provincien zeer goed bekend en wierdt zelfs als de eenige katoenfabriek in 
het district van Antwerpen door onze agenten in die plaats ten sterkste meermalen aan 
ons aanbevolen; wij hebben ondertusschen ninlmer veel zaken met hetzelve gedaan, 
want of schoon dit huis een gevestigd crediet genoot, was hetzelve echter in de algemeene 
schatting, wat deszelfs vorderingen in het yak der nijverheid betrof, bij verschillende fa
briekanten van Gent en Brussel eenigzins achterlijk en wierden altijd door hetzelve 
hoogere prijzen dan door anderen gevorderd. Dit huis had zich toen voornamelijk op ge
drukte goederen en wei bepaaldelijk op de zoogenaamde baticks toegelegd, waarvan 
ons toen door de heeren De Smet freres aanzienelijke leverantien gedaan wierden en het
welk het eenige artikel is,. waarvan wij te Batavia nog eenen aanzienlijken voorraad ove
rig hebben, die door de Factorij als volstrekt onverkoopeJijk wordt opgegeven. 

Wij stemmen allezins toe, dat de heeren de Heyder zich bereidt zullen verklaren om 
alles te leveren hetgeen wij in witte en gedrukte katoenen zullen kunnen erlangen, doch 
twijfelen daaraan, of zij ons eenige voordeelen zullen kunnen aanbieden boven hetgeen 
in de thans opgerigte etablissementen of alreeds door onze Noord-Nederlap.ders kan 
voortgebragt worden. 

Wat de witte katoenen betreft, zoo erkennen wij gaame, dat er in het eerste jaar nog 
geene hoeveelheden, met de uitzending ten bedrage van I 3.000.000.- in verband staan
de, gefabriceerd zullen kunnen worden; doch die hoeveelheid neemt ondertusschen 
wekelijks toe en reeds in meer dan 25 Overijsselsche en Geldersche steden en dorpen zijn 
de weefgetouwen in werking, terwijl het weefloon bij de meesten, dat nog voor twee ja
ren 6 cents per el bedroeg, reeds op 3 a 21/s cents gebragt is geworden, in welk laatste 
geval het weefloon voor een geheel stuk niet meer dan 80 cents beloopt, hetgeen ons 
zeer aangemoedigd heeft om de handweverij, die aan zoovelen het brood geeft en zoo-

.) Ontbreekt. 



DE LlJNW AADCONTRACTEN 

J 

NO.4· 

1834, NOVEMBER 22. - VAN DEN BOSCH AAN DE NEDER

LANDSCHE HANDELMAATSCHAPPIJ I}. 

Reeds vroeger zou ik beantwoord hebben den brief der Maat
schappij, gedateerd I Augustus 1.1. I), ware het niet, dat het 
hoofdvoorstel, om, namelijk de Maatschappij gedurende drie jaren 
te waarborgen tegen aIle verliezen, welke uit den invoer van 
13.000.000.- jaar1ijks aan katoenen lijnwaden te Batavia daarbij 
voorkomen, uit hoofde van deszelfs onbepaaldheid, zooals het 
het daar ligt, als onaannemelijk moest worden beschouwd. 

Ik heb over dit onderwerp Z. M. meermalen onderhouden; dan 
ik bevind mij tot dusverre buiten staat een voorstel te doen, dat 
aan den eenen kant met de belangen van de Handeimaatschappij 
en aan den anderen kant met dat van het gouvernement zou 
strooken. 

Ware een percentsgewijze toezegging, bijvoorbee1d tot IO % 
toe of weI zooveel minder, als het verlies minder gedurende drie ja
ren zou bedragen bij eenen invoer "an 13.000.000.- jaarlijks, een 
voldoende waarborg 'voor de Handelmaatschappij . om zulk eene 
onderneming aan te moedigen, dan zou ik deswege aan Z. M. een 
voorstel kunnen doen; terwijl, is dit het geval niet, eene nadere 
gelegenheid zal moeten worden afgewacPt om deze zaak wederom 
op te vatten. 

veel welvaart verspreid, boven de mechanische weverijea te begunstigen. Wanneer nu ", 
alle deze inrigtingen aan den gang zijn, kunnen wij in onzen eigen boezem genoegzame 
voortbrengsels vinden, en voor het oogenblik is ook het aanbod van de.heeren de Heyder 
van geen nut, daar zij toch eerst hunne fabriek moeten overbrengen en hunne werklieden 
vormen, hetgeen, zooals ons de ondervinding thans reeds leert, toch altijd veel tijd 
vereischt. 

Voor zooverre nu de katoendrukkerij betreft, is het Uwer Exc.'s gevoelen, hetgeen ook 
volkomen met de berigten van deskundigen overeenstemt, om de gedrukte goederen 
uit hoofde van de veranderlijkheid van den smaak in geene te groote verhouding in onze 
uitzendingen op te nemen; reeds nu kan de heer Wilson meer dan het dubbele leveren 
van hetgeen wij vermeend hebben als maximum vooreerst te mogen bestellen; weldra zal 
ook den heer Prevenaire, wiens drukkerij vrij uitgebreid zal zijn, al is het dan ook niet 
voor onze rekening, zeker met kracht werkzaam en zijn wij zien derhalve geen aanIei
ding om nog de oprigting van nieuwe drukkerijen te provoceren - daar ook de inland
sche drukkerij van van Plemp en van Marie te Rotterdam door voortdurende ver
betering reeds aanvankelijk in staat gesteld wordt voor de behoeften van Indi!! werk
zaam te zijn". 

') Verbaal van 22 November 1834, no. 286 Geheim. 
2) Vgl. no. 3. 
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NO·5· 

1834, DECEMBER 12 1). - DE NEDERLANDSCHE HANDEL

MAATSCHAPPIJ AAN VAN DEN BOSCH .). 

Wij hebben uit Uwer Exc.'s missive van 22 November .) ont
waard, dat Uwe Exc. nog steeds hetzelfde gewigt blijft hechten 
aan het voorstel, vroeger mondeling door haar aan onzen Presi
dent medegedeeld en nader in hare missive van 29 July·) ontwik
keld, en dat de reden, waarom op onze beschouwing van dit on
derwerp, d.d. I Augustus 6), nog geen antwoord gevolgd was, al
Ie~n daarin lag, dat het door ons voorgedragene nog als te onbe
paald was voorgekomen om tot eenig afdoend besluit te kunnen 
leiden. 

Wij achten het met Uwe Exc. van belang om thans tot eene 
meer bepaalde onderhandeling over dit gewigtig onderwerp over 
te gaan, daar juist in deze oogenblikken zoowel aan onze nijver
heid als aan den geheelen lijnwaadhandel op Java eene beslissende 
regeling kan worden gegeven, waartoe het door Z. Exc. den 
Gouverneur-Generaal van Neerlandsch-Indie laatstelijk genomen 
besluit ,), waardoor de plaatsing der belangrijke aanvoeren van 
Belgien zoo zeer wordt belemmerd, grootelijks kan medewerken. 

De door ons vroeger geraamde waarde voor uitzendingen van 
fabriekaten, in geval wij alleen ons handelsbelang raadpleegden, 
beliep, gelijk het Uwe Exc. bekend is, circa t 1.700.000.-, terwijl 
ingevolge het voorstel van Uwe Exc. deze uitzendingen tot op 
t 3.000.000.- jaarlijks zouden vermeerderd worden. 

Wij weten niet bepaaldelijk op welken grond deze laatste ra
ming rust; alleen zien wij uit de van Java ingekomene opgaven, 
dat de gezamenlijke aanvoer van alle soorten van Europeesche 
lijnwaden aldaar gedurende het jaar 1833 op circa t 4.000.000.

kan geschat worden. 
') Uit Amsterdam. -No. 692 Gebeim. 
0) Verbaal van 27 April 1835, no. 77 Gebeim. 
I) De tekst heeft .. 29 November" . - Vgl. no. 4. 
4) Vgl. no. 2. 
6) Vgl. no. 3. 
8) Bedoeld is bet besluit van den G.-G. in Rade van I Juli 1834, no. 4, waarbij van de 

Belgiscbe manufacturen, als afkomstig uit een staat, waarmede Nederland niet in vrlend
schappelijke verbouding stond, een recbt van 50 a 70 % werd geheven. Van I Ju1i 1834 
tot 30 October 1839 bleef dit besluit gelden. (Resol.van den G.-G. van 30 October 1839, 
no. 12). 
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De opmaking der Factorij, welke wij benevens zeer uitvoerige 
opgaven van te plaatsen hoeveelheden en gewilde monsters dezer 
dagen van haar ontvangen, bedraagt ruim t 2.000.000.-, waarin 
echter de witte katoenen 5/4 en 6/4 alleen tot een waarde van 
f I.3OO.000.- zijn opgenomen. 

Hierbij valt echter op te merken, dat de Factorij bij de raming 
de gewone concurrentie van Belgische en Engelsche lijnwaden 
verondersteld heeft, terwijl het de bedoeling van Uwe Exe. zoude 
wezen om door groote aanvoeren en prompte verkoopen, desnoods 
ten koste van tijdelijke opofieringen, het voordeel der Javasehe 
markt geheel aan de Nederlandsche nijverheid dienstbaar te 
maken 1). 

Wij erkennen, dat het bereiken van dit doel meer en meer wen
schelijk, ja, noodzakelijk wordt, naarmate de producten van Java 
bijna uitsluitend hunne rigting naar de Nederlandsche markt 
nemen. 

Wij achten tevens,dat, teneinde hiertoe te geraken, eene uitzen
ding van f 2.500.000.- a t 3.000.000.- niet overdreven zoude 
zijn, hoewel deze hoeveelheid welligt in het eerste jaar niet te be
reiken zijn zoude, en dat men verder gebruik zoude moeten ma
ken van alle die nadere berigten van Java en van die ondervin
dingen, die aanleiding zouden kunnen geven om in dit plan eenige 
wijziging te brengen. . 

Wij hebben vroeger reeds de gronden uiteengezet, waarom de 
Maatschappij ter verwezenlijking van dit plan niet zoude kunnen 
medewerken zonder het belang harer deelhebbers en van haren 
guarant te verwaarloozen, indien zij niet op eenigen waarborg 
konde rekenen wegens het verlies, hetwelk het gevolg van het 
thans door haar in het belang der nationale nijverheid en voor de 
algemeene welvaart aan te nemen systeem zoude kunnen zijn. 

Uwe Exe. had reeds aanvankelijk de billijkheid dezer vordering 
erkend, en hestond de moeilijkheid alleen in de bepaling van eenen 
wederzijdseh billijken maatstaf. 

Naar ons gevoelen zoude hieromtrent zoodanig kunnen worden 
overeengekomen, dat van de uitzendingen in ieder jaar eene af
zonderlijke rekening van winst en verlies werd opgemaakt en dat, 
indien er een nadeelig saldo mogt zijn, hetzelve door het gouver-

') Vgl. bierv66r, bl. 22 . 
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nement vergoed zoude worden, echter nimmer tot een grooter 00-
drag dan van 15 % over de uitgezondene waarde. 

Wanneer wij in aanmerking nemen, dat onze uitzendingen met 
de meeste zorg worden ingerigt, zoo naar aanleiding van de thans 
sedert jaren verkregene ondervinding als van de laatste ontvan
gene berigten, en wanneer wij daarbij de voordeelen in acht ne
men, door de bestaande wetgeving aan de Nederlandsche nijver
heid verzekerd, dan durven wij ons vleyen, dat dit maximum 
geenzins bereikt zoude behoeven te worden en het eventueel ver
lies waarschijnlijk aUeen het gevolg zoude zijn van de door ons te 
nemen maatregelen om door groote aanvoeren en eenigszins ge
dwongen verkoopen de zendingen der vreemdelingen tegen te 
werken. 

Een tweede punt, hetwelk bij deze in overweging komt, is de 
belangrijkheid der uitschotten, die tot deze uitzendingen ver~ 
eischt zouden worden. 

Uwe Exc. heeft zelve gevoeld, dat bij de verpligting, die ons 
door bet contract van I 12.000.000.~) opgelegd wordt, een jaar
lijksch uitschot van t 3.000.000.-, hetwelk natuurlijkerwijze 
slechts langzaam terug zoude vloeyen, ten uiterste drukken, ja 
bijna onmogelijk zijn zoude. Deze overweging deed dan ook bij 
Uwe Exc. bet denkbeeld geboren worden, door baar aan onzen 
President medegedeeld, om ons te vergunnEm een gedeelte van de 
geld en, voor de maandelijkscbe stortingen OOstemd, b.v. eene 
somma van t 1.2 a t 1.500.000.- af te zonderen en tot OOtaling 
van een gedeelte der uit te zenden fabrikaten te doen strekken. 
Deze som zoude alsdan door ons als een tijdelijk voorscbot van 
bet gou vernement op de uitgezondene facturen bescbouwd wor
den en uit bet bedrag der daarvoor te ontvangen retouren weder 
aan bet gouvernement worden uitbetaald. 

Mogten er tegen dezen voet van overeenkomst, (hetgeen wij 
echter niet kunnenvermoeden), onoverkomenlijke hinderpalen 
bestaan, dan zoude men welligt voor de sommen, uit den verkoop 
der manufacturen voortkomende, ons bepaalde retouren kunnen 
aanwijzen, bestaande uit producten, waarover door bet contract 
van t 12.000.000.- 1) niet beschikt is geworden, als b.v. van 
Sumatra het tin etc. 

1) Bedoeld is het consignatiecontract van 27/30 October I834. 
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Wij zouden echter steeds de voorkeur aan den eerst voorgestel
den maatregel geven, dewijl door den laatsten de moeilijkheid van 
het uitschot der f 3.000.000.- geenszins wordt weggenomen. 

No. 6. 

1834, DECEMBER 20. - VAN DEN BOSCH AAN DEN KONING 1). 

Ik heb de eer ter kennis van Uwe M. te brengen een brief van 
de Nederlandsche Handelmaatschappij van den I2en dezer I). 

Bij denzelven hervat de Maatschappij eene zaak, reeds meerma
len tusschen den President derzelve en mij behandeld: hetzenden 
namelijk voor p. m. f 3.000.000.- aan inlandsche fabrykwaren 
jaarlijks naar Java; eene zaak, welke ik als van het hoogste be
lang beschouw, dewijl daardoor zoowel aan onze kunstvlijt eene 
voordeelige rigting zal worden gegeven, als eene groote hoeveel
heid produkten herwaarts zal worden gevoerd, die anders aan den 
vreemden handel in betaling van deszelfs invoeren moeten wor
den afgestaan. Niet minder is die invoer voor de Handelmaat
schappij van belang. Aan haar ontbreken voordeelige uitvrachten 
naar Indil! en zij heeft vroeger zeer aanzienlijke winsten behaald 
op de Belgische lijnwaden, die zij naar Java zond. Zij is dan ook 
zeer geneigd om de inlandsche fabryken aan te moedigen en dus 
het gouvemement behulpzaam te zijn ter bereiking van het oog
merk. Dan de voorwaarden, waarop zij zulks doen wil, zijn zoo 
exorbitant, dat ik dezelve geenszins als aannemelijk aan Uwe M. 
vermag voor te dragen. 

De Handelmaatschappij verlangt, dat het gouvemement haar 
zal garandeeren een verlies tot 15 % toe op alle zoodanige fabryk
goederen, als zij naar Indie zal verzenden en dus zoowel voor die, 
welke zij reeds heeft besteld, als voor de zoodanigen, die zij nog 
zou bestellen. 

Op die wijze zou het van de Maatschappij afbangen om ook 
goederen, die reeds vroeger hier vervaardigd werden, naar Indie 
te zenden voor risico van het gouvemement en evenzeer ten laste 
van hetzelve te brengen alle gebrekkige uitzendingen, door haar 

1) Verbaal van zo December 1834. no. 3I6 Geheim. 
I) Vgl. no. 5. 
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te doen. Op die wijze bestaat er geen de minste waarborg, dat de 
opofferingen, die het gouvemement eventueel zou willen doen, 
zullen worden aangewend in het wezenlijk belang der nationale 
nijverheid; althans het zou geheel van de Maatschappij afhangen 
om deze premie in haar bijzonder belang te doen strekken, min 
deugdzame en goedkoope goederen te zenden, en het gouverne
ment het verlies te doen dragen. 

Het is ailezins billijk, dat der Handelmaatschappij aanmoedi
ging en voordeelen verleend worden om hare aanvoeren van lijn
waden naar Java te vermeerderen, doch deze aanmoediging be
hoort geenszin') op die wijze verleend te worden, dat zij zich daar
door ontslaan kan van een oplettende en doelma,tige behandeling 
der zaak. De voordeelen, haar reeds toegestaan, zijn aanzienlijk: 
Niet aileen geniet zij een beschermend regt van 25 %, maar bo
vendien kan zij het provenu harer verkoopingen in 's gouverne
ments kas storten te Batavia en daarvoor goederen in consigna
tie ontvangen, waarop zij dan 5 % provisie, ongerekend andere 
voordeelen, geniet. Zij is dus altijp. zeker van eene voordeelige re
mise, terwijl anderen, die hunne waren naar Indie zenden, den 
verkoopprijs derzelven doorgaans aIleen met schade kunnen terug 
erlangen. 

Ik zou dus van gevoelen zijn, dat er voor de reeds door de Han
delmaatschappij bestelde goederen geene meerdere aanmoediging 
zoude behoeven te worden verleend. Zij toch moet bij de bestel
ling dier goederen het vooruitzigt gehad hebben en daarop hebben 
kunnen rekenen om dezelve met voordeel te slijten, en zoolang 
het nu niet gebleken is, dat zij met een goed beleid der zaak wer
kelijk verliezen leed, is het mij noch raadzaam noch noodzakelijk 
voorgekomen haar vergoeding ten kosten "an het gouvernement 
toe te zeggen. 

Van eenen geheel anderen aard wordt het vraag')tuk, wat er 
voor den vervolge gedaan zou behoeven te worden om de natio
naIe induc;trie in staat te stellen om voor f 3.000.000.- jaarlijks 
aan lndie te leveren. 

Het nut en de noodzakelijkheid van dezen maatregel heb ik 
meermalen betoogd en, strookt het ook met de wenschen van 
Uwe M., dat dit doe! bereikt worde, dan voorzeker moet het gou
vernement zich de vereischte opofferingen getroosten, daartoe ge
vorderd; doch dan ook moet de Handelmaatschappij aIleen aIs 
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agent tegen eene bil1ijke remuneratie gebruikt worden, maar 
geenszins het geheel beleid der zaak worden toevertrouwd, daar 
dezelve dan welligt alleen in eene speculatie in haar eigen belang 
ontaarden zou en het nationaal belang op den achtergrond zou 
kunnen worden geplaatst. Der Directie der Nationale Nijverheid 1) 
zou dus een groote invloed op het beleid der zaak moeten worden 
ingeruimd. Men zou misschien kunrten aannemen (in de vooron
derstelling, dat de bestaande regten op vreemde lijnwaden zullen 
blijven bestaan en daarin geene verandering wordt gebracht), 
dat het gouvemement zich niet behoort in te laten met de lijnwa
den, reeds door de Handelmaatschappij besteld, maar dat, zoo zij 
zich verbinden wil om voor den vervolge de contracten, die zij 
sluiten zal met inlandsche fabrykanten wegens het leveren van 
lijnwaden voor den Indischen handel met opgaven der prijzen en 
het monster der goederen, haar, zoo die worden goedgekeurd, eene 
schadeloosstelling tot I2 % toe, indien het verlies,daarop te lijden, 
zooveel bedragen mogt, worde toegezegd gedurende den tijd van 
drie jaren. 

Dat de Maatschappij zich behoort te verbinden tot het doen 
van bestellingen tot een bedrag van f 2.000.000.- jaarlijks, en bet 
gouvemement zich het regt voorbehoudt om het vereischte getal 
fabryken tot levering van nog f I.OOO.OOO.- aan lijnwaden te 
doen oprigten. 

Dat de Handelmaatschappij ook met dezen op dezelfde wijze 
zal overeenkomen wegens den aard en den prijs der waren, door 
dezelven te leveren. 

Dat de goederen bij de aflevering aan de Handelmaatschappij 
aan de fabrykanten zullen worden betaald en het gouvemement 
de voorschotten doen zal, die ter oprigting dier fabryken zullen 
worden gevorderd. 

Op deze wijze zal het gouvemement een gepaste invloed ver
krijgen kunnen op de leiding der industrie in dit land, en daar 
hetzel ve de verliezen tot een aanzienlijk bedrag voor deszelfs reke
ning neemt, is het ook billijk, dat hetzelve zich verzekere, dat 
het algemeen belang in deze niet uit het oog worde verloren. 

De Handelmaatschappij wordt daardoor tevens niet belet in 
bare gestie, zij doet de bestellingen en sluit de contracten; het 

1) Aan bet hoofd hiervan stond sinds 1 November 1828 als administrateur Mr. J. F. 
Netscher. 
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gouvemement verzekert zich alleen, dat bet geene vergoeding be-
100ft voor verliezen op goederen, bij welke de nationale industrie 
geen belang heeft. En eindelijk behoudt het gouvemement aan 
zich het regt om hier nog een aantal fabryken te doen oprigten en 
bij voorkeur aanmoedigingen toe te staan 1) aan zulke ondeme
mers, welke hetzelve in zijn belang oordeelt het meeste bescher
ming te verdienen. 

De opofferingen, waartoe het gouvemement uit dezen hoofde 
eventueel verpligt kan zijn, kunnen dus niet meerder dan 
1450.000.- jaarlijks bedragen en de voorschotten, die temporair 
zullen moeten worden vereischt, zullen niet groot behoeven te 
zijn, indien men de fabrykanten eene jaarlijksche aanzienlijke le
verantie kan toezeggen, terwijl het gouvemement eindelijk bij het 
beraadslagen over het al of niet toestaan van voorschotten met de 
koloniale geldmiddelen zal kunnen raadplegeil. 

Ik durf gelooven dat, zoo men zulke voorwaarden aan vreemde 
fabrykanten kan toezeggen, het niet moeilijk zijn zal het 
vereischte getal derzelven uit te lokken en zich hier te doen 
vestigen. 

NO·7· 

1835, FEBRUARI 2. - . VAN DEN BOSCH AAN VERSTOLK VAN 

SOELEN I). 

. . .. Mogt men ten gunste van het Engelsche ministerie iets 
meer willen doen, dan zou men 15 % kunnen heffen op den eigen 
invoer (in Java) en 30 % op die der Engelschen, doch in dat geval 
10 % premie hier moeten geven bij den uitvoer, en zoodanig iets 
zou alleen met de Handelmaatschappij kunnen geschieden, wijl 
men anders gevaar 100pt om voor ingesmokkelde Engelsche goe
deren eene premie toe te staan. Doch wordt deze premie alleen 
aan de Handelmaatschappij verleend, dan wederom 100pt men 
gevaar van den vrijen handel daartegen te zien rec1ameren, 
schoon ik niet geloof, dat dezelve Nederlandsche objecten van den 

1) De tekst heeft: .. kan toestaan". . 
2) Departement van Buitenlandsche Zaken, Port. B. no. 21; Gebelm, no. 24. 

NBD . ECO N.-HIST. ARCHIBI'. lAARBOEK II. 3 
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onderwerpelijke aard van eenig belang invoert in Indi~ of met 
voordeel invoeren kan. Ik vermeen echter, dat het in de gegeven 
omstandigheid te verkiezen is dergelijke discussien te vermijden 
en daarom de eigen lijnwaden met 25 % en de vreemde met 50 % 
bij den invoer op Java behoren te worden belast. 

No.8. 

1835, FEBRUARI I9. - AANMERKINGEN VAN NETSCHER l}. 

Nate hebben betoogd, dat de lijnwaadhandel alle andere takken van 
landbouw en handel op Java omvat en dat hij, die zich van dien han
del meester maakt, ook in het bezit geraakt van de producten en der
halve de voordeelen inoogst, die de kolonie kan afwerpen, stelt N et
scher de vraag, of onze opkomende tabrieken bestand zijn tegen de 
mededinging der Engelsche kooplieden, als het invoerrecht van 25 % 
voor dezen een vermindering ondergaat. 

. . .. Vele omstandigheden vereenigen zich om dete vraag 
vooralsnog ontkenn~nd te beantwoorden. . . Ook moeten onze 
fabrykanten, die naauwelijks een goed begin hebben gemaakt, niet 
worden ontmoedigd door een gedeeltelijk gemis van die be
scherming, waarop hunne uitzigten gebouwd waren. 

Hij verklaart zich derhalve voor de hetfing van I2t % van Neder
landsche en 25 % van vr~emde lijnwaden. 

. . .. Het middel om het daaruit voor onze nijverheid ont
staande nadeel te vergoeden, vindt men in de Engelsche wetge
ving. .. onder de be naming van drawbac~ . . , Bij den uitvoer 
van inlandsche katoenen en wollen stoffen kan dezerzijds eene 
premie van 12t % worden uitgekeerd, te verrekenen met de 
Handelmaatschappij, door welke alleen de handel in die arti
kelen op eene groote schaal en met goed succes kan worden 
gedreven. 

1) Departement van Buitenlandsche Z.Il, Port. B. no. :a1; bijlage bij missive van 19 
Febr. 1835, Geheim, no. I. 
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NO·9· 

1835, OMSTREEKS MAART 17. - ONTWERP-OVEREENKOMST 

TUSSCHEN DE NEDERLANDSCHE HANDELMAATSCHAPPIJ EN 

DEN MINISTER VAN KOLONIitN, DOOR EERSTGENOEMDE op
GESTELD 1) I). 

Hieronder zijn slechts de ar#kelen a/gedrukt, die a/wijken van 
die van de definitieve redactie,' vgl. no. IO. 

ART. 2. 

De aanschaffing dezer lijnwaden, met alles wat daartoe betrek
king heeft, wordt door de Nederlandsche Handelmaatschappij 
bestuurd en geregeld, doch zij verklaart zich echter door deze ten 
volle bereid zoowel om aan den Minister die openingen te geven 
en mededeelingen te doen, welke ter zake dezer inkoopen mogten 
worden verlangd, als om bij die inkoopen de wenken en aanwij
zingen te volgen, welke de Minister mOgt goedvinden haar daar
omtrent te geven, voor zooverre namelijk dezelve niet in strijd be
vonden worden met de reeds bestaande overeenkomsten, door de 
Nederlandsche Handelmaatschappij tot de vestiging van een na
tionaal fabrykswezen hier te lande aangegaan. 

ART. 4. 

De Minister verbindt zich om aan de Nederlandsche Handel
maatschappij de verliezen te vergoeden, welke eventueel op de 
bovenbedoelde door haar uitgezondene .fabrikaten mogten wor
den geleden tot op een beloop van 1zl % over de gezamen
lijke in elk jaar uitgezondene factuurswaarde toe. 

ART. 5. 

Over elk jaar, te beginnen met 1835, zal door de Nederlandsche 
Handelmaatschappij aan den Minister het resultaat worden 

') Verbaal van IS April 1835, no. 66 Geheim. 
I) Oit concept is den Minister door den President der N. H. M. bij paxticulieren brief 

van 17 Maart 1835 toegezonden. (Verbaa\ van IS April 1835, no. 66 Gebeim). 
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aangetoond, hetwelk de uittenaingen der katoenen lijnwaden 
in dat jaar hebben opgeleverd, in het geval namentlijk, dat dit 
resultaat eenig verlies aantoont, daar in het tegenovergestelde 
geval deze aanwijzing uit den aard en de strekking dezer over
eenkomst onnoodig is. Die aanwijzing zal alzoo casu quo ge
schieden, zoodra de Nederlandsche Handelmaatschappij zich 
daartoe zal zien in staat gesteld, en de verliezen, daarbij aange
wezen, zullen voorts onverwijld door den Minister aan de Neder
landsche Handelmaatschappij worden uitbetaald tot op het 
genoemde beloop van 121 % dooreen over het uitgezondene 
jaarlijksche factuurbedrag toe. 

No. 10. 

1835, APRIL 27/29. - OVEREENKOMST TUSSCHEN DEN MI

NISTER VAN KOLONI:itN EN PE NEDERLANDSCHE HANDEL

MAATSCHAPPIJ 1) I). 

Overeenkomst tusschen den Minister van Kolonien, door 
Z. M. den Koning daartoe gemagtigd bij rescript van den 
25en April 1835, la. Rli Geheim, en de Nederlandsche 
Handelmaatschappij, omtrent de jaarlijksche uitzending 
van katoenen lijnwaden, door laatstgemelde te doen onder 
garantie van den eerstgenoemden tegen eventuele verliezen 
op den hieronder vermelden voet. 

ART. I. 

De Nederlandsche Handelmaatschappij · verbindt zich om te 
beginnen met het jaar 1835 hare uitzendingen van binnenlandsch 
vervaardigde katoenen lijnwaden naar Nederlandsch-Indie uit 
te breiden tot - en zoo na mogelijk reeds in dat jaar te brengen 
op - een factuursbedrag van t 3.000.000.-. 

1) Verbaal van 6 Mei 1835, no. 87 Geheim. - Gedrukt bij Smissaert, Geschiedenis der 
ontwikkeling der Twentsche katoennijverheid, bl. 69-72. 

0) Het ontwerp hiervan is IS April 1835 door den Minister van Kolonien gearresteerd. 
(Verbaal van dien datum, no. 66 Gebeim). Den 18en April d. a. v. heeft hij den Koning 
verzocht hem machtiging tot onderteekening te geven, die hem 25 April is verJeend. 
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ART. 2. 

De aanschaffing dezer lijnwaden, met alles wat daartoe be
trekking heeft, wordt door de Nederlandsche Handelmaatschap
pij bestuurd en geregeld. De contracten, deswege te sluiten, zul
len echter aan de approbatie van het Departement van Kolo
nien onderworpen zijn; gelijk het alsmede aan dat departement 
blijft voorbehouden tot een bedrag van I 1.000.000.- aan te 
wijzen de fabrikanten, die met eene leverancie aan de Handel
maatschappij zulIen worden begunstigd, onder dien verstande 
echter, dat de regeling van den prijs, soort en der kwaliteit van de 
goederen geheel aan het goeddunken der Handelmaatschappij 
blijven overgelaten. 

ART. 3. 

De Nederlandsche Handelmaatschappij zal van hare factorij 
te Batavia de nauwkeurigste berigten inwinnen aangaande 
die soorten van katoenen fabrykaten, aan welke in Nederlandsch
Indie de meeste behoefte bestaat en de voorkeur gegeven wordt 
en dienovereenkomstig hare uitzendingen doen. Ook zal zij, ter 
voldoening aan het haar door den Minister van Kolonien te 
kennen gegeven verlangen, alle pogingen doen aanwenden om 
het debiet dier fabrykaten in Nederlandsch-Indie en dienvolgens 
de uitwegen \Toor de hier te lande gevestigde fabryken te ver
meerderen; terwijl zij ten regel zal aannemen om, des nood~ ten 
koste van eenige opofferingen, de lijnwaden terstond na derzelver 
aankomst in Indie te doen verkoopen, hetzij door middel van 
openbare veilingen, hetzij op zoodanige andere wijze, a.ls hare 
factorij te Batavia ter bereiking van het oogmerk - eenen dade
lijken verkoop namelijk - meeSt geschikt za1 achten. 

ART. 4. 

De Minister van Kolonien verbindt zich om aan de Neder
landsche Handelmaatschappij de verliezen te vergoeden, welke 
eventueel op de bovenbedoelde door haar uitgezondene fabry
katen mogten worden geleden, tot op een beloop van twaalf ten 
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honderd over de gezarnenlijke in elk jaar uitgezonden factuurs
waarde toe; zoodanig nogtans, dat om de drie jaren eene nadere 
rekening za1 worden opgemaakt, aanwijzende het verlies in dat 
tijdvak geleden en de winc;t in een of meer jaren van hetzelve be
haald, welke winc;t zal strekken in mindering van de vergoeding, 
aan de Handelmaatschappij toegestaan, zoodat derhalve het te 
veel genotene aan het Departement van Kolonien zal worden 
gerestitueerd. De interessen der gelden, op de goederen betaaId, 
zullen als kosten dier goederen in rekening kunnen worden ge
bragt. 

ART. 5. 

Over elk jaar, te beginnen met I835, zal door de Nederlandsche 
Handelmaatschappij aan den Minister van Kolonien het resul
taat worden aangetoond, hetwelk de uitzendingen der katoenen 
lijnwaden in dat jaar hebben opgeleverd. Die aantooning za1 ge
schieden, zoodra de Nederlandsche Handelmaatschappij zich 
daartoe zal zien in staat gesteld, en de verliezen, daarbij aange
wezen, zullen voorts onverwijld door den Minister van Kolonien 
aan de Handelniaatschappij worden uitbetaald tot op het ge
noemde beloop van I2 % over het uitgezondene jaarlijksche 
factuurbedrag toe. 

ART. 6. 

Indien er onverhoopt gedurende het bestaan dezer overeen
komst omtrent derzelver zin en uitvoering geschillen mogten 
ontstaan, zoo verbinden zich de contracterende partijen nu voor 
alsdan om die geschillen ter onderhandsche beslissing over te 
laten aan twee onpartijdige arbiters, waarvan een door ieder 
der partijen za1 gekozen worden, en welke arbiters het vermogen 
zullen hebben om, ingeval zij het omtrent hunne beslissing niet 
eens moeten zijn, alsdan een ander of superarbiter nevens zich 
te kiezen; terwijl de contracterende partijen zich bij deze reeds 
verklaren te verbinden tot onderwerping aan de uitspraak van 
zoodanige arbiters en superarbiter als aan een vonnis, gewezen 
in het hoogste ressort; wordende alzoo nu voor alsdan gerenun
ci~rd aan aile regtsmiddelen als appel, cassatie en dergelijke. 
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ART. 7. 

De tegenwoordige overeenkomst, zich in de eerste plaats uit
strekkende over het jaar 1835, za1 tevens verbindende zijn voor 
voIgende jaren en stand houden tot wederopzeggens toe, welke 
opzegging door ieder der contractanten zal kunnen geschieden, 
mites volle twaalf maanden vooruit. 

ART. 8. 

Van deze overeenkomst zijn twee eensluidende exemplaren 
gemaakt en daarvan aan elk der contracterende partijen een 
uitgereikt. 

's-Gravenhage, 
den z7en April 1835. 

De Luitenant-Generaal, 
Minister van Kolonien, 

(KI.~.) J. VAN DEN BOSCH. 

Amsterdam, 
den zgen April 1835. 

De Nederlandsche Handel
Maatschappij, 

(w.g.) VAN DER HOUVEN. 

KOOY 1). 

'} Over de wijze van tenuitvoorlegging van dit contract hande1t het volgende schrij· 
vcn van de N. H. M. aan den Minister, d.d. 27 Mei 1835: 

...... Eene daarmee in naauw verband staande zaak blijft echter nog over te regelen, 
waartoo wij volstrektelijk door Uwer Exc.'s tusschenkomst de medewerking behooven 
van het Indisch bestuur . . . . 

Zij betreft de wijze, waarop wij in het bezit gesteld zullen kunnen worden van de ver· 
eilchte producten, ten einde het ten gevolge der voormelde overeenkomst naar Java uit 
te vooren kapitaaI te doen terugvloeyen naar Nederland, en ter voorkoming aIzoo van 
eene al te groote opeenstapeling onzer fondsen op Java, door welker gemis wij zeer in 
onze handelingen en de voldooning der andere wet Uwe Exc. gesloten contract en belem
merd zouden kunnen worden. 

Bij bet sluiten der verschillende consignatiecontracten, welke in de laatste jaren be
staan hebbenen waarvan het laatste nog bestaat *}, hebben wij altijd onze Factorij te 
Batavia voorgeschreven om niet dan bij volstrekte noodzakelijkheid producten voor ei
gen rekening over te zenden, en ingevolge die orders heeft zij hare inkoopen nagenoeg 
geheel gestaakt. En ook zonder dat zoude het tegenwoordig, nu de producten zelve voor 
verreweg het grootste gedeelte door het gouvemement naar Nederland geconsigneerd 

*} Contracten van 31 Augustus 1831, 4 Mel ,832, 8/9 October 1833 en 27/30 October 
1834. 
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No. II. 

1835, V66R JUNI 19.- RAMING VAN DE NEDERLANDSCHE HANDELMAAT

SCHAPPIJ BBTREntENDE DE TE BESTELLEN KATOENEN LIJNWADEN VOOR 

DE INDISCHE MARKTEN VOOR DEN TIJD VAN EEN JAAR 1) I). 

A. Ruwe calicots. 
140.000 ps. 2400 dr. 6/. 
60.000 ps. 2400 dr. 'I. 
5.000 ps. 2400 dr. 'I. en 8/. 

a t 6,45 t 903.000.

a - 7.70 - 462.000.
a - 9.50 - 47.500.-

205.000 ps. Bleekloon, appr&t, eml>allage etc. 
op 205.000 ps., 92 C ••••••••• - 187.500.-

------ I 1.600.000.-
B. Gedrukte katoenen. 

Th. Wilson: 18.000 mignonetten 
6.000 ehitzen 
1.000 van Sumatra 

Emballage etc. 

Plemp van Duiveland: 

a t 11.95 

- 14·95 
- 14·95 

3.000 ehitz t 14.50 

300 v/Sumatra - 14.50 
Opmaken, glanzen etc. 

Transp01'teeren 

t 215.100.-

89.700.-
14.950.-
5.2 50 .-

------ - 32 5.000.-

t 43-500.-

4.350.-
2.150.- 50 .000.-

t I·975·000.-

worden, baar moeijelijk vallen de vereiscbte boeveelbeden te verkrijgen om ons retouren 
te maken voor de waarde, die wij baar aan manufacturen zullen zenden. 

In die omstandigheden zoude het ons zeer wenschelijk voorkomen, indien het Indisch 
bestuur konde worden verzocht om aan onze Factorij te Batavia (bebalve de boeveel
heden bij het consignatiecontract bepaald) nog zoodanige partijen producten af te Ie
veren, als zij zal behoeven om ons het bedrag over te maken van de door ons uitgezon
dene en in Indii! gerealiseerde manufacturen; en wij durven ons vleyen, dat bij Uwe 
Exc. tegen dit ons voorstel weinige bedenkingen zullen bestaan, dewijl door zoodanige 
afI,evering het Indische bestuur aan geen'uitschot van gelden of geldswaarde zoude be
hoeven te worden blootgesteld, daar elke hoeveelheid producten,' die op dien vaet 
aan de Factorij 6p hare aanvrage zoude worden afgegeven, dadelijk door deze 
zoude kunnen worden voldaan uit de alsdan onder haar berustende gelden, voortsprui
tende uit den verkoop der uit te zenden fabrikaten .. .. . t)" ,(Verbaal van 17 Juni 1835, 
no. 12, Geheim). 

1) 'Verbaal van 30 Juni 1835, bijlage van exh. 27 Juni 1835, no. 127 Geheim. 
I) Aan Z. Exe. den Luitenant-Generaal, Minister van Kolonii!n. 

t) Bij scbrijven van 17 Juni 1835 (verbaal van dien datum, no. 123 Geheim) heeft 
de Minister den G.-G. a. 1. van N. 0.-1. verzocht aan het verzoek der N. H. M. te 
voldoen. 



DER NEDERLANDSeHE HANPELlIfAATSCHAPPIJ. 41 

Transport t 1.975.000.-

C. Adrianopelrood. ' 
Pr6vinaire : 
1500 kO. garen 's maands 

300 ps. effen rood 
250 ps. enlumines 
100 ps. zwart op rood 

50 ps. sarongs 

Emballage 14 k. 

a t 5.38 t 8.070 

- 20.29 - 6. II 7') 
- 21.32 - 5.330 
- 18·57 - 1.857 
- 33.65 - 1.683 

t 23.197 
Dus voor 12 maanden ..... ..... ..... . 

300 ps. get!nlumineerd} t 28.20 
500 ps. effen rood 8/, van - 22.15 
300 dozijn hoofddoeken Sumatra - 12.-
3.000 ps. buikbanden - 3.75 

Emballage en onkosten ..... .. ...... . 

D. Weefgoederen. 
Chs. de Maere: 

'smaands 

t 278.364.-
8.460.

- 11.0 75.-
3.600.

- 11.250.-
1.2 51.-

-------- t 314.000.-

75 ps. slengdans 7/, of i l/a k ...... t 2.60 t 1·95°·-
4·1I2·5° 
6 . 1I2 ·50 

175 ps. slengdans 8/, of 31/1 k . ..... - 2.35 
750 dozijn hoofddoeken rood 5 k ... - 8.15 
300 dozijn hoofddoeken blaauw 2 k. - 8.15 
200 ps. tafachelassen 2 k ........... - 12.-
100 ps. roode katoenetten 6/, of 2 k. - 18.-

Onkosten .............. . 

2·445·-

2.400.-
1.800.-

75°·-
-----'--
I 19.570 .-

------------
Dus voor 12 maanden '" t 234.840.-

Gedeeltelijke besteliing voor de order van Su-
matra ................................ 5.160.-

------- t 240 .000.-

F. J. Prince en Co.: 
50 ps. slengdangs 8/, ............. t 21.- t 1.005·-!) 
75 ps. sarongs 7/, ................ - 17.20 1.290.-

Transporteeren 

1) Ret juiste .bedrag is /6.087.- . 
• ) Idem /1.050.-. 

t 2. 265.- I 2 . 5 2 9.000.-
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Transport f 
50 ps. sarongs 61/2/4, 6/" 5/. - 15·- -

1871/1 dozijn hoofddoeken ...... . . . - 6·96 
25 ps. katoennetten 5/ •............ - 13.68 
50 ps. tafachelassen .............. . - 10.82 
50 ps. tappyserassen ....... . ..... . - 4. 2 5 

Glanzen, opmaken 6 k . ....... . - 50 .-

2.295·- f 2.529.000.-
750 .-

1.30 5.-
342 .-

540 .-

212.50 
300.-

5.744.50 
------·1-----------

Dus voor 12 maanden ... f 
Gedeeltelijke bestelling in de order op Nikanias 

68.934·-
1.066.-

-------- f 70 .000.-

S. en G. Dijk te Hengelo: 
1200 ps. slengdans ....... . .... . ..... . .... 25.000.-

H . J. van Eyck te Brevoord: 
60 k. divers . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60.000.-

Reeds besteld .......... . 
N og te bestellen ...... . . . 

No. 12. 

f 2.684.000.

- 316.000._1) 

f 3.000.000.-

1835, OCTOBER 7/8. - OVEREENKOMST TUSSCHEN DE NEDER

LANDSCHE HANDELMAATSCHAPPIJ EN DEN MINISTER VAN 

KOLONI1!N I) 3). 

Overeenkomst tusschen den Minister van Kolonien, daar
toe door Z. M. den Koning geautoriseerd bij rescript van 

') Bij schrijven van 19 Juni 1835 (verbaal van 30 luni 1835, no. 129 Geheim) verklaart 
ue N. H. M. zich bereid in overIeg te treden "voor een aandeeI in de besteIlingen van het 
nog niet toegewezen bedrag A 1316.000.- met den heer van den Berghe de Heyder, 
wanneer de voortbrengselen zijner fabriek voor Indie geschikt bevonden zullen zijn". 

De minister heeft den 30en Juni d.a.v. bericht, dat hij zich met de voorgestelde verdee· 
ling kon vereenigen en dat het zijn wensch was, dat van den Berghe de Heyder eventueel 
voor een bedrag van I ISo.ooo.-in de levering zou deelen. (Verbaal van 30 Juni 1835, 
no. 129 Geheim). 

I) Verbaal van 12 October 1835, no. 185 Geheim. 
3) Blijkens missive van den Minister aan de N. H. M. van 30 September 1835 (verbaaJ 
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5 October 1835 Geheim 1), en de Nederlandsche Handel
maatschappij, ten vervolge op die, in dato 27/29 April 1835 ,), 
omtrent de jaarlijksche uitzending van katoenen lijnwaden 
en betreffende de wijze van aanschaffing door deze laatste 
van de noodige retouren, voor de uitvoeren in het voormeld 
contract bedoeld. 

ART. I. 

De Nederlandsche Handelmaatschappij verbindt zich om 
door hare Factorij te Batavia in de gouvemenientsveilingen op 
Java zoodanige hoeveelheden produkten te doen inkoopen en 
aldaar betalen, als waarvoor die Factorij, zoo uit het provenu 
der in het contract van 27/29 April 18351) bedoelde katoenen 
lijnwaden als anderzins, fondsen ter harer beschikking hebben zal. 

ART. 2. 

De Minister van Kolonien verbindt zich om de aldus inge
kochte en betaalde producten te zullen aanmerken als behoorende 
tot het consignatiecontract d.d. 27/30 October 1834 a), zonder 
echter in mindering te kunnen worden gebragt van de bij consig
natiecontract bepaalde hoeveelheden, boven welke derhalve 
de in deze overeenkomst bedoelde producten voor gouveme
mentsrekening aan de Nederlandsche Handelmaatschappij zul
len worden geconsigneerd, om hier te lande te worden gereali
seerd en vervolgens verantwoord, in alles op den voet van even
gemeld consignatiecontract I). 

van dien datum, no. 180 Geheim) was de bedoeling dezer overeenkomst de opbrengst der 
gouvemementsveilingen te doen vermeerderen, alsmede te verhinderen, dat "com
binatii!n van vreemden" de Java-koffie goedkooper dan de N. H . M. konden inkoopen. 

') La. B31. In verbaal van 7 October 1835, no. 183 Geheim. 
2) Vgl. no. 10. 
3) Vol gens dit contract (art. 1) verbond de Minister van Kolonien zich jaarlijks aan de 

N. H. M. te Batavia te consigneeren 225.000 pikol koflie, 225.000 pikol suiker en 500.000 
halve Ned. ponden indigo, benevens alle specerijen, die in den loop van elk jaar uit de 
Molukken zouden worden aangebracht, met uitzondering van die hoeveelheden, die voor 
de behoeften beoosten Kaap de Goede Hoop zouden vereischt zijn. - Daar 24/26 
November 1835 een nieuw consignatiecontract van 18.000.000 gulden werd ges\oten, is 
dit krachtens overeenkomst van 7/9 December 1835 in art. 2 van het hierboven afge
drukte contract in de plaats getreden voor dat van 27/30 October 1835. (Verbaal van 
9 Dec. 1835 no. 229 Geheim). 

4) Art. 12 van het contract van 27/30 October 1834. 
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ART. 3. 

De bepalingen van het meergemelde consignatiecontract d.d. 
27/30 October 1834, voor zooverre die op de tegenwoordige over
eenkomst toepasselijk zijn, worden beschouwd als in dit contract 
opgenomen, terwijl de hier bedoelde producten zullen geacht 
worden met die, op het eerst genoemde consignatiecontract 
afgeleverd, in alles gelijk te staan, alleen met deze uitzondering, 
dat dezelve op de gouvernementsveilingen moeten zijn ingekocht 
en niet tot de prijzen van dat contract, maar tot die van den 
~oop gefactureerd. 

ART. 4. 

Deze overeenkomst zal zich uitstrekken over denzelfden tijd 
van duur als die in dato 27/29 April 18351) betrekkelijk den uit
voer van katoenen lijnwaden, ten gevolge waarvan derhalve 
door de opzegging van laatstgenoemd contract ook het tegen
woordige zal ophouden van kracht te zijn. 

ART. 5. 

Van deze overeenkomst zijn en:. 

's-Gravenhage,7 October 1835. Amsterdam, 8 October 1835. 

De Luitenant-Generaal, Minis
ter van Kolonien, 

(w.g.) J. VAN DEN BOSCH. 

De Nederlandsche Handel
maatschappij, 

(w. g.) VAN DER HOUVEN. 

KOOY. 

No. 13. 

1835. NOVEMBER 16 2) - DE FACTORI] DER NEDERLANDSCH HANDEL

MAATSCHAPPl] TE BATAVIA AAN BAUD I). 

Wij bebben de eer gebad te ontvangen Uwer Exc.'s gebeim besluit van 

den 16en October p. '). handelende over bet door den Minister voor de 

Koloni~n met de Nederlandscbe Handehnaatscbappij gesloten contract 1) 

1) Vgl. no. 10. 

") Uit Batavia. 
a) Verbaal van 14 Juni 1836. no. 149 Geheim. 
4) In verbolal van 14 Juni 1836. no. 149 Geheim. 
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De voorloopige belangrijke berigten, die wij van de Directie ontvingen 
betrekkelijk de voorgenomen daarstelling van nationale fabrieken voor de 

vervaardiging van voor de Indische markt geschikte lijnwaden, deden er 

ODS al dadelijk op hedacht zijn om de door eenen werkkring van vele jaren 

verkregen ondervinding en kennis van den lijnwaadhandel te doen dienen 
tot voorlichting van de Directie ten aanzien van de soorten en hoeveel

beden katoenen stoffen, die bij eenen gewenscbten voortgang van het fa

briekwezen zouden kunnen uitgezonden worden, teneinde den aanvoer 

van vreemde lijnwaden zoo spoedig mogelijk met kracbt tegen te gaan en 
dezelve te verdringen. . 

Wij verzamelden daartoe aIle mogelijke informatien en monsters van 
de meest gewilde soorten en met toezending derzelven moedigden wij de 

Directie reeds in den loop van bet vorige jaar aan tot de jaarlijksche uit

zending van eene boeveelheid van ruim 5.000 kisten, nagenoeg op eene 

factuurswaarde van t 3.000.000.- kunnende geschat worden. Sedert gin

gen wij geregeld voort met de Directie aIle zoodanige informatien te geven, 
als welke tot vermeerdering harer bestellingen en uitzendingen zouden 

kunnen leiden, en blijven wij voortgaan met haar monsters van de meest 

gewilde soorten en dessins te doen toekomen, teneinde daardoor bet vlug 
debiet der uitgezonden lijnwaden zooveel mogelijk te verzekeren. Als een 
gevolg der informatien, die de Directie reeds in het vorig jaar van ODS 

ontving, mogen wij ons dan ook nu reeds verheugen in den geregelden 

ontvangst van aanzienlijke partijen lijnwaden, die voor het grootste ge-

deelte zeer geschikt en voldoende zijn. 

De hoeveelheid lijnwaden, die de Directie in 1834 uitzond, hestond uit 
1.025 kisten en waren voor het grootste gedeelte proeven en eerstelingen 
van de nieuwe fabrieken. Hare uitzendingen in dit jaar tot en met July, 

dus in de eerste zeven maanden, bedragen reeds 1. 700 kisten, welke ver

meerderde uitzending alzoo van een grooten voortgang van het nationale 

fabriekwezen getuigt en eene uitzending van minstens 3.000 kisten voor 
het loopende jaar doet verwachten. 

Dit weinige, hopen we, zal genoegzaam zijn om Uwe Exc. de overtuiging 
te geven, dat door de Maatscbappij aan de bij het eerste gedeelte van bet 
3e artikel van het contract 1) op baar gelegde verpligting aanvankelijk 

voldaan wordt. 

Wat bet tweede gedeelte van dat artikel betreft, handelende over de 

wijze van verkoop der lijnwaden hier te lande, zoo is het ons, na dat punt 

') Contract van 27/29 April r835; vgl. no. ro. 
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rijpelijk overwogen te hebben, voorgekomen, dat wij zeer ten nadeele van 
het Ministerie en van de Maatschappij en ook van de zaak zelve zouden 
handelen, bijaldien wij tot stelregel aannamen om, zooals in dat artikel 

gezegd wordt, de lijnwaden "terstond na aankomst, hetzij door middel 

van publieke veilingim dan weI op eene andere wijze" te verkoopen. De 

vraag naar de diverse soorten van lijnwaden is, wat de tijdstippen betreft, 

zeer verschillend en wanneer er geen behoefte aan deze of gene soort be
'staat, dan zou de verkoop tot prijzen verre beneden het inkoopskostende 

dikwijls nog ondoenlijk zijn. Menigmaal gebeurt het, dat eene soort in deze 

maand bijna onverkoopelijk is, terwijl in de volgende maand voor dezelve 

aanzienlijke vraag bestaat, en in den lijnwaadhandel is de regel van dade

lijken verkoop na aankomst alzoo niet aannemelijk. 
Evenmin achten wij het houden van vaste maandelijksche veilingen, 

waarin alle soorten van lijnwaden, zoowel gewilde als ongewilde, worden 
opgenomen, raadzaam, vermits daardoor de zoogenaamde tweede .hand 

geheel te gronde zoude worden gebragt, en het is juist door deze, dat onze 

lijnwaden onder de inlandsche bevolking en in de binnenlanden van Java en 

ook over de eilanden in den Archipel moeten verspreid worden .Ten einde 

het voorgestelde doel, om namelijk den lijnwaadhandel geheel te bemees

teren en vreemde mededinging te weren, zoo spoedig doenlijk te bereiken 

en daardoor een geregeld en toenemend vertier aan de Hollandsche fabrie

ken te verschaffen, is het ons voorgekomen het beste en meest afdoende 

middel te .zijn de vooroaamste lijnwaadhandelaars, die sedert de laatste 
drie jaren bijna niets dan vreemde katoenen kochten, weder aan ons te 
verbinden door aanzienlijke partijen aan hen tot naar gelang van de hoe

veelheid geevenredigd verminderde prijzen af te staan op verlengde ter

mifnen van betaling. 

Door dergelijke verkoopen aan gegoede lijnwaadhandelaars, die belang

rijke credieten verdienen, zuHen wij het verloren overwigt in den lijnwaad

handel weder moeten herkrijgen. Zij toch zijn het, die de vreemde handels

huizen van hunne lijnwaden ontlasten, en wanneer nu door het lager stel

len onzer lijnwaden in hunne behoefte voorzien wordt, dan wordt daar

door het debiet der vreemde lijnwaden zeer moeyelijk gemaakt, hetwelk 

nu reeds het geval is. Tot den verkoop van ongewilde lijnwaden daaren
tegen, hoedanige vooreerst nu en dan in meerdere of mindere hoeveelheid 

zuHen ontvangen worden, zuHen wij ons van publieke veilingen moeten 

bedienen, teneinde dezelve zoo goed mogelijk van de hand te zetten. In 

dezen geest vermeenen wij den verkoop der voortbrengselen van de Hol

landsche kantoenfabrieken te moeten besturen, en het strekt ons tot een 
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levendig genoegen Uwe Exc. te kunnen melden, dat wij daarin aanvanke
lijk zeer naar wensch hebben mogen slagen. 

Alsnu overgaande tot de meer directe beantwoording van hetgene van 
ons bij gezegd besluit 1) verlangd wordt, zoo hebben wij de eer ter kennis 
van Uwe Exc. te brengen, dat wij tengevolge van het bestaan onzer agent
schappen op Java en Sumatra genoogzaam zijn bekend geworden met de 
soorten van lijnwaden, die op beide deze zoo bevolkte eilanden door de in

landsche bevolking verlangd worden; vermeenen wij dus het overbodig 
zou zijn daaromtrent de medewerking van het gouvernement in te roopen. 
Doch wat de buitenbezittingen betreft, zoo zoude het ons zeer aangenaam 
zijn, bijaldien wij door de hulp van het gouvernement mogten worden in

gelicht, welke lijnwaden in de Molukken, op Timor, Bali, Ternate, Borneo, 
Celebes en andere eilanden bij voorkeur verlangd worden en in welke hoe
veelheid, toegelicht door monsters, opgaven van prijs en alle zoodanige 
verdere nauwkeurige informatien, als welke zouden kunnen dienen om in 
vervolg van tijd zoo mogelijk ook in de behoefte der bewoners van die 
eHanden, al was het maar voor een klein gedeelte, door de Hollandsche 
fabrieken te doen voorzien. Op aIle die buitenbezittingen geene agenten of 

correspondenten hebbende, zoo zoude van groot nut ·kunnen zijn, bijal
dien de hoofden van het bestuur op die plaatsen belangstelling voor den 
HoUandschen lijnwaadhandel konde worden ingeboezemd en zij konden 
worden aangeschreven om de benoodigde informatien aan Uwe Exc. te 
doen tookomen. Hebben wij dan in den vervolge lijnwaden in ons bezit, die 
volgens de ingezonden monsters en informatien voor die eHanden geschikt 
zijn, dan zouden dezelve derwaarts gezonden en den verkoop daarvan 
aan 's lands vendumeesters kunnen opgedragen worden, doch om het ver
bruik van Hollandsche lijnwaden in de binnenlanden van Java vooralsnog 
door publieke vendutien in de verschillende residentien te trachten te 
bevorderen, achten wij, in verband tot hetgeen hierboven ten aanzien van 

de tweede hand gezegd is, niet raadzaam. Mogten wij dit gedurende den 

verderen loop van den lijnwaadhandel voor het belang der zaak in den ver
volge nog dienstig oordeelen, dan zulIen wij de vrijheid nemen ons daartoe 
tot Uwe Exc. te wenden. 

Ondertusschen zoude het debiet der witte lijnwaden, waarvan de aan
voeren nu reeds zoo aanzienlijk zijn, grootelijks kunnen bevorderd worden, 
wanneer in de contracten, die met de leveranciers van de militaire klee
dingstukken en benoodigdheden voor de hospitalen gesloten worden, de be-

') Besluit van den G.·G, in Rade van 16 October. 1835, la. U'; vgl. bl . 44, noot 4· 
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paling kondeworden gemaakt, dat zij verpligt en gehouden zullen zijn OIil 
zich van Hollandsche lijnwaden te bedienen. Bijaldien dezelve van ge
schikte hoedanigheid te verkrijgen zijn, zullen wij altijd bereid worden 
gevonden om dezelve tot den laagst mogelijken prijs te leveren. Wij ne

men alzoo de vrijheid ook dit punt aan de overweging van Uwe Exc. aan 

te bevelen . . 

Ttl" beantwoording van het laatste gedeelte van meergenoemd besluit 1) 
verklaren wij ten slotte gaarne, dat er bij ons geene bedenkingen tegen 
bestaan om het gouvernement op vaste tijdstippen bekend te maken met 

de.oiltvangen hoeveelheden verkochte en restant blijvende lijnwaden van 

het contract, en zullen wij derhalve de eer hebben na den afloop van 

elke 6 maanden eene zoodanige opgave aan Uwe Exc. in te zenden, te 
beginnen met I January 1836, hebbende de eerste aanvoeren van het con
tract in de maand July dezes jaars plaats gebad .) . 

No. 14. 

1835. DECEMBER 7/9. - OVEREENKOMST TUSSCBEN DE 

NEDERLANDSCBE BANDELMAATSCBAPPIJ EN DEN MINI~R 

VAN KOLONlitN a}. 

Additioneel artikel op de overeenkomst d.d. 7/8 October 
1835 '}. . 

Vennits in de artikelen 2 en 3 van het contract van 7/8 Octo
ber 1835 t} de overeenkomst wordt venneld, op den 27/30 October 
1834 tusschen de in den hoofde dezer genoemde contracterende 
partijen aangegaan 5}; en de gezegde overeenkomst van 27/30 
October 1834 voor het jaar 1836 en vervolgens vervangen is door 
het consignatiecontract van 24/26 November 1835, zoo wordt 
bij deze overeengekomen, dat zal worden gehouden en verstaan, 

1) Vgl. noot 4 op bl. 44 . 
• ) Bij geheim besluit van den G.-G. in Rade van 3 Februari 1836, lao C werd verklaard, 

dat aan het verlangen der Factorij zou worden voldaan. Een uitzondering werd slechts 
gemaakt t . O. V. het verzoek het gebruik van Nederlandsche lijnwaden voor het leger 
verplichtend te stellen. Daar stremming van het verkeer met Europa steeds mogelijk 
bleef, werd bepaald, dat den leveranciers van militaire kleeding slechts de verplichting zou 
worden opgefegd "voor een voornaam gedeelte" Nederlandsche lijnwaden te gebruiken. 

3) Verl>aal van 9 December 1835, no. ~~9 Geheim. 
') Vgl. no. 12. 

6) Bedoeld. is het consignatiecontract van dien datum. 
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alsof in de bovengemeide artikelen 2 en 3 van het contract van 
7/8 October :l835 te Iezen en vermeld stond inplaats van 27/30 
October 1834: 24/26 November 1835. 

Hiervan zijn enz. 

No. IS. 

1835, DECEMBER 20. - VERSTOLK VAN SOELEN AAN DEN 

KONING 1) • 

. . . . Tot hiertoe mag de Handelmaatschappij geacht worden 
in het bezit te zijn van 5/6 der verzendingen van hier naar Java. 
Deze omstandigheid zal het gemakkelijk maken aan die maat
schappij eene geheele of gedeeltelijke vergoeding voor de regten, 

door haar op Java betaald, bij verrekening en in ronde sommen 
toe te kennen, zonder dat hiervan eenige sporen blijken naar 
buiten. Daarentegen zoude eene diergelijke tegemoetkoming aan 
particuliere fabrykanten en handelaren, immers zonder groote 
omzigtigheid verleend, bedenkelijk kunnen worden voor onze 
betrekkingen met Engeland, welke mogendheid daarvan lucht 
bekomende, zulks zoude kunnen beschouwen als eene ontduiking 
van het tractaat I) •.• 

No. r6. 

1835, DECEMBER 25. - VAN DEN BOSCH AAN DEN KONING I). 

M eent, dat het niet in de bedoeling van den Koning zalliggen 
de helling van 121- % van katoenen stollen van N ederlandscken 
oorsprong in Nederland bekend te maken, daar de beweeggrond 
om onze industrie, die zoo lang van eenen vrijen invoer in Indie 
heeft gejouisseerd, thans bij het ontluiken onzer fabryken te belas
ten, toch weI niet geacht kan worden voor bekendmaking vatbaar 
te zijn. Het is mogeUjk, dat sommigen hun goed hebben verzonden, 
voordat de publicatie van den G. G.- hier te lande was bekend ,); 

') Departement van Buitenlandsehe Zaken, Port. B. no. 21, - no. I Geheim. 
0) Ret Londenseh traetaat van 17 Maart 1824. 
8) Departement van Buitenlandsehe Zaken, Port. B. no. 21, - Kablnet Gebeim, la. 1'. 
') Dit gescbiedde eerst In de Javasehe Courant van 28 Mei 1836; de resolutie zelf is 

van 25 Mei 1836. (Besluit van den G.-G. In Rade, no. 4.). 

NBD. BeON.- HIST. "'RCHIBI' . J ...... RBOEK II . 
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hun zal de belasting door een cautiesteUing kunnen worden ge
schonken. De Handelmaatschappij echter zou de 121- % in Indie 
dienen te voldoen, doch met deze kunnen deswege schikkingen 
worden beraamd. 

No. 17. 

1836, OCTOBER 28. - NETSCHER AAN VERSTOLK VAN SOE

LEN 1). 

Gelijk Uwe Exc. zich zal herinneren, is onverwijld door mij 
aan de Nederlandsche Handelmaatschappij te kennen gegeven, 
dat de maatregelen, waartegen zij thans bedenkingen inbrengt t), 
waarschijnlijk te beginnen met de maand Juli, (toen aanstaande), 
door het Indische bestuur in werking zouden worden gebragt. 

De Handelmaatschappij was derhalve op de zaak voorbereid, 
hoezeer mijne mededeeling tot dusverre onbeantwoord is ge
bleven, en ook tot geene, mij be~ende stappen harerzijds geleid 
heeft, hetwelk vermoedelijk daaraan is toe te schrijven, dat zij 
gemeend heeft de invoering der aangeduide maatregelen te 
moeten afwachten, alvorens zich tot den Koning te wenden; ter
wijl voor · zoover bij het Departement van Buitenlandsche Zaken 
kan worden nagegaan, het stilzwijgen der Handelmaatschappij 
mij toescheen haren grond te hebben in de vroegere door die 
maatschappij met het Departement van Kolonien gesloten over
eenkomst 8), bij welke aan haar eene vergoeding wordt verzekerd 
van de verliezen, die zij op de uitzending van katoenen lijnwaden 
mogt komen te lijden en weI ten bedrage van 12 %. 

Doch wat hiervan zijn moge, de gegrondheid der aangevoerde 
bezwaren kan niet worden ontkend en het lijdt geen twijfel, dat 
indien daarin niet konde worden voorzien en de Handelmaat
schappij zich genoopt zag om de prijzen, die zij besteedt, te ver
minderen in evenredigheid der nu op Java te betalen regten en 
van het gemis der premie van t 0,25 per ~tuk katoen van in
landsch garen geweven '), alsdan de katoenspinnerij en -weverij 
zich hier te lande met geene rnogelijkheid kunnen staande houden 

1) Verbaal van 23fiovember 1836, no. 275 Geheim. 
t) Nl. tegen het betalen van een invoerrecht van 12* % van Nederlandsche wollen 

en katoenen stoffen. 
I) Contract van 27/29 April 1835; vgI. no. 10. 
t) VgI. bI. 22, noot I. 
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en de daarin gestoken kapitalen als verloren zijn te beschouwen; • 
en zulks zooveel te meer, uit hoofde de fabrikanten bij de prijzen, 
zooals die thans door de Maatschappij worden toegekend, reeds 
op den duur niet kunnen blijven bestaan; eene waarheid, die mij 
bekend en uit een aantal daadzaken gebleken is, doch waarover 
ik thans niet zal uitweiden, teneinde niet te wijdloopig te worden. 

Ik ben derhalve ten volle doordrongen van de noodzakelijkheid, 
dat er, ten einde den in deze beoogden tak van nijverheid staande 
te houden, maatregelen dienen te worden beraamd, die tegen 
de op Java uitgevaardigde verordening kunnen opwegen. Even
zeer erken ik de moeyelijkheid der zaak, uit hoofde iedere maat
regel van dien aard moet zijn, dat dezelve niet slechts aIle verdere 
aanmerkingen van den kant van Engeland afsnijdt, maar tevens 
aan de Handelmaatschappij genQegzame ruimte laat om de prij
zen, die zij thans bij de fabrikanten besteedt, nog eenigzins te 
verhoogen. 

Ik vermeet mij geenzins te beslissen, op welke wijze dit twee
ledig doel gevoeglijk kan worden bereikt, te minder omdat hier
bij ook het oog op de belangen van particuliere handelaren dient 
te worden gehouden, sommigen van welke zich bereids aan den 
Koning hebben gewend en wier verzoeken, volgens de door hen 
ingewonnen narigten, aan het Departement vari Kolonien zijn 
gerenvoyeerd. Op grond van een en ander vind ik mij bezwaard 
aan Uwe Exc. eene bepaalde conc1usie in deze voor te stellen, 
terwijl ik uit aanmerking voorts, dat ook bedenkingen van staat
kundigen aard invloed op de beschouwing der zaak en op de bera
ming van afdoende maatregelen voor de toekomst kunnen heb
ben, gemeend heb mij tot de vorenstaande algemeene opmerkin
gen in dadelijk verband met de belangen der nijverheid te mogen 
bepalen. 

No. 18. 

1836, OCTOBER 29. - VERSTOLK VAN SOELEN AAN DEN 

KONING I}. 

De ondergeteekende kan het onderhavige verzoek der Neder, 
landsche Handelmaatschappij, zoowel wat den vorm als wat den 

'} Verbaal van 23 November 1836, 1).0. 275 Geheim . 

• 
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inhoud betreft, niet weI vrijpleiten van onbescheidenheid. Naar 
zijn inzien toch behoorde haar bestuur te weten, dat zaken, wel
ke van zoo nabij in aanraking komen met de moeilijkste punten 
der buitenlandsche staatkunde, niet aldus in een open adres, op 
de gewone wijze in de wereld gebragt en door den president 
en seeretaris geteekend, moeten behandeld worden. In plaats 
van hare bezwaren, zoo zij er heeft, mondeling in te brengen in 
geheirne eonferentien, plaatst zij zieh in een gesehreven officieel 
stuk als het ware tegenover de Regering, gedraagt zieh, a1s 
ware zij aIleen in het geheele land onkundig gebleven van de 
moeyelijkheden met Groot-Brittanje ontstaan 1) en, alhoewel zij 
reeds den IOen Mei 1.1. door de Administratie voor de Nationale 
Nijverheid verwittigd werd van de regten, welke stonden geheven 
te worden, beroept zij zich op de laatste berigten, van Java ont
vangen, met het byjkbaar oogrnerk om haar stilzwijgen, op die 
verwittiging in aeht genomen, thans te doen gelden, alsof de 
plaats gehad hebbende waarschuwing daardoor werd weggeeijferd 
en alsof zij kon verondersteld worden eerst door de berigten 
uit Java kennis gekregen te hebben van de nieuw ingevoerde 
regten. 

De ondergeteekende, om aIle quaestien wegens vrijstelling der 
zeilende ladingen af te snijden, veroorloofde zieh aanvankelijk 
voor te stellen om de nieuw in te voeren regten tegelijkertijd 
hier te lande bekend te maken met de toezegging dier regten, 
aan Groot-Brittanje gegeven. 

Zulks werd versehoveri tot Mei en verrneent de ondergetee
kende hieruit eene meerdere aanleiding te vinden, om aIthans 
geene restitutie te doen plaats hebben na den dag der kennisge
ving door de Nationale Nijverheid aan de Handelmaatsehappij. 

Wat de zaak ten principale betreft, namelijk het beramen van 
maatregelen, die tegen de op Java uitgevaardigde verordeningen 
kunnen opwegen, zoo aeht de ondergeteekende dezelve als begin
sel onbestaanbaar met de toezegging aan Groot-Brittanje ge
daan I), terwijl ten aanzien van de gevolgen van zoodanige maat-

1) Moeilijkheden over de tenuitvoerlegging van de bepalingen van het tractaat van 
17 Maart 1824, in het bijzonder over de vrijstelling van de Nederlandsche goederen bij 
den invoer op Java en de belasting der buitenlandsche katoenen stoffen met 25 %. 

I) Door Verstolk is aan Jemingham op 25 December 1835 verldaard, dat de Neder
landsche regeering bereid was als concessie aan Engeland 12t % te heften van den 
invoer van Nederlandsche goederen. 
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regelen het tegenwoordig adres der Handelmaatschappij en het 
uitlokken der toegezegde vergoeding tot het bedrag van 12 ten 
honderd der schaden, op de verzending van inlandsche katoenen 
stoffen eventueel te valIen, waarvan zelfs de Engelsche nieuwspa
pieren gesproken hebben I), genoegzame bewijzen opleveren, hoe 
weinig de Handelmaatschappij er zich aan laat gelegen liggen om 
de geheimste zaken aan de publiciteit en aan de ijverzuchtige aan
dacht der hier te lande gevestigde Engelsche handelshuizen te 
onttrekken. De ondergeteekende aarzelt des te minder om tegen 
zoodanige maatregelen te adviseeren, naardien hij volgens be
komen informatien voor zich de overtuiging heeft, dat een be
schermend regt van I21- % voldoende is tot handhaving der natio
nale nijverheid en dat, gesteld al eens, dat die bescherming 
eenigzins te zwak bevonden werd, er naar zijn inzien welligt 
schikkingen zouden kunnen beraamd worden om het evenwigt 
te herstellen ten koste van een zeer gering gedeelte der winsten, 
welke door de Handelmaatschappij op de retouren behaald 
worden, hoedanige geringe winstderving de Handelmaatschappij 
zich zonder ongerijf zoude kunnen laten welgevallen. Mogten 
zich verdere moeylijkheden omtrent de verwezenlijking der 
Groot-Brittanje gedane toezegging opdoen, zoo zoude de onder
geteekende niet vreemd zijn aan het denkbeeld, of schoon zulks 
nog een onderwerp van nadere overweging zoude moeten uit
maken, om aan Engeland voor te stellen de Britsche wollen en 
katoenen stoffen te belasten met 12t %, terwijl de Nederland
sche onbelast zouden blijven. 

De Handelmaatschappij en particuliere afladers zouden daarbij 
het voordeel verkrijgen van met geene regten nog uitschotten 
hoegenaamd te doen te hebben en Groot-Brittanje zoude zich 
vrij waarschijnlijk in zoodanige schikking laten vinden, tenge
volge van welke de regten op de Britsche wollen en katoenen 
stoffen op I2t % zouden verminderd worden en het verschil der 
regten op de Britsche en Nederlandsche stoffen gelegd bepaalde
lijk 12t % zouden blijven bedragen. 

1) In het Handelsblad van II October 1836 komt een bericht voor, overgenomen 
uit de .. Times" waarin werd beweerd, dat een geheim contract van 27/29 April 1835 
tusschen regeecing en Handelmaatschappij bestond. 
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No. 19. 

1836, NOVEMBER II. - BAUD AAN VAN DEN BOSCH I}. 

De ondergeteekende zal zich niet inlaten met de redenen van 
staatkundigen aard, welke tot de invoering der bedoelde maat
regelen hebben geleid. Hij is niet geplaatst op het standpunt om 
dezelve met juistheid te kunnen beoordeelen, als zijnde onbekend 
met de daarover gewisselde rapporten. De vrage, of de Neder
landsche Handelmaatschappij al of niet op gronden van billijk
heid ten gevolge der nieuw ingevoerde regten aanspraak heeft op 
schadeloosstelling, zal derhalve de eenige 7ijn, welke in dit rap
port zal worden behandeld. 

In April 1835') is tusschen Uwe Exc. en de Nederlandsche 
Handelmaatschappij op 's Konings last eene overeenkomst ge
sloten, waarbij de Maatschappij zich verbonden heeft tot eene 
jaarlijksche uitzending van katoenen lijnwaden, binnenslands 
te vervaardigen, naar Nederlandsch-Indie tot een bedrag van 
drie millioen gulden, en waarbij het Gouvernement zich heeft 
verpligt tot vergoeding der verliezen, welke op de bedoelde fa
brykaten mogten worden geleden tot op een beloop van 12 % 
over de gezamenlijke, in elk jaar uit te zenden factuurswaarde 
toe. 

Dit contract is gesloten, terwijl de invoer op Java van natio
nale lijnwaden geheel vrij en die van vreemde stoffen met 25 % 
belast was en terwijl er eene premie van 25 cents werd toegestaan 
voor elk stuk inlandsch lijnwaad, hetwelk op Java werd inge
voerd. 

Deze stand van zaken heeft ten grondslag gestrekt aan de kans
berekeningen, welke zonder twijfel door de Handelmaatschappij 
zijn gemaakt, voordat zij het bewuste contract aanging, want de 
vrage, of eene garantie van 12 % al of niet voldoende moet wor
den geacht, stond in het naauwst verband met het behoud der 
toenmalige legislatie op het stuk van den invoer van vreemde 
lijnwaden. 

In het algemeen hebben contracteerende partijen geen regt van 
verhaal op elkander, wanneer misrekeningen ontstaan uit veran-

') Verbaal van 6 Februari 1838, no. 38 Geheim. 
') Op 27/29 April 1835; vgl. no. 10. 
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deringen van wetgeving of andere oorzaken van hoogerhand, 
waarop zij geen invloed hebben uitgeoefend; maar wanneer een 
der contracteerende partijen zelf den stand der zaak in het na
deel der andere verandert, dan bestaat een dusdanig regt in den 
volsten zin. 

Dit laatste heeft nu in het onderwerpelijk geval plaats. De eene 
contracteerende partij (het gouvernement) heeft staande het 
contract maatregelen genomen, waardoor het voordeel, dat de 
andere uit de overeenkomst trekken kon, wordt beperkt; deze 
verkrijgt daardoor aanspraak op eene evenredige schadeloos
stelling. 

De schade, die uit de invoering van een inkomend regt op de 
nationale lijnwaden en de intrekking der uitgeloofde premie voor 
de Handelmaatschappij zal ontstaan, bepaalt zich niet enkel tot 
het cijfer van dat regt en van die premie, maar zal nog, na het ge
gevoelen van den ondergeteekende, vermeerderen door den in
vloed, welken de bedoelde maatregelen op de vreemde concurren
tie hebben zullen. 

Uit de door den ondergeteekende gehouden aanteekeningen 
blijkt, dat van de jaren 1830 tot 1834 de invoer op Java van Ne
derlandsche katoenen stoffen zeer gering was, in vergelijking der 
voorgaande jaren, als een gevolg van den Belgischen opstand; dat 
gedurende hetzelfde tijdvak van 1830 tot 1834 de invoer van 
vreemde (voornamelijk Engelsche) katoenen stoffen is gestegen 
van anderhalf op ruim vier millioen guldens; dat in het jaar 1835, 
ten gevolge der toen genomene maatregelen ten gunste van het 
Nederlandsch fabrykwezen 1), de invoer der eigene katoenen 
stoffen van ruim drie ton (bedrag van het jaar I834) is gestegen 
tot ruim anderhalf millioen, terwijl de invoer van vreemde is ge
daald van ruim vier millioen op ruim twee en een half. 

Nu de voordeelen, aan den invoer van eigene hoven dien van 
vreemde lijnwaden verzekerd, voor de helft zijn verminderd, 
twijfelt de ondergeteekende geen oogenblik, of de fabrykanten 
van Glasgow, Manchester enz. zullen met hunne gewone driftige 
en soms onberedeneerde ondernemingszucht hunne verzendingen 
van lijnwaden naar Java weder aanzienlijk uitbreiden. Daardoor 
zullen de prijzen op de Indische markten gedrukt worden en de 

') BedoeJd is het totstandkomen van het eerste Iijnwaadcontract met de Nederland
sche Handelmaatschappij, vgJ. no. 10. 
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schade of ,winstderving, hieruit voor de Maatschappij zullende 
voortvloeyen, is tot geen cijfer te brengen. AI wordt dus aan haar 
het regt van invoer op de door haar aangebragte inlandsche lijn
waden gerestitueerd en al wordt haar alsnog de premie van 25 
cents te goed gedaan, zal zij evenwel door den genomen maatregel 
benadeeld zijn. 

De Minister van Buitenlandsche Zaken 1) en de Administrateur 
voor de Nationale Nijverheid I) maken gewag van een waarschu
wing, welke aan de Maatschappij is gedaan omtrent de last tot in
voering der bedoelde maatregeIen, aan het Indisch bestuur gege
ven; doch deze waarschuwing deed niets ter zake, zoolang het 
contract tusschen Uwe Exc. en de Maatschappij, waarbij deze 
zich tot eene jaarlijksche verzending van lijnwaden ten beloope 
van minstens t 3.000.000 had verpligt, bleef bestaan. In stede van 
bovengemelde waarschuwing ware het beter geweest ingevolge 
artikel 7 van het contract, hetzelve op te zeggen tegen twaalf 
maanden na dato,opdat deHandeImaatschappij de noodige maat
regelen had kunnen nemen om de overeenkomsten, welke zij we
derkeerig met de fabrykanten zal hebben gemaakt, na de veran
derde omstandigheden te wijzigen, of weI om een nieuw contract, 
met de omstandigheden in verband gebragt, met het gouveme
ment te kunnen sluiten. 

Het komt de ondergeteekende voor dat, zoolang het thans be
staande contract in werking is, de Maatschappij behoort te wor
den schadeloos gesteld voor de nadeelige gevolgen der genomen 
maatregelen; doch. hij is tevens van oordeel, dat zoo spoedig mo- I 

gelijk dat contract van gouvemementswege moet opgezegd of 
door een ander vervangen worden. 

Wat dat nieuwe contract zou moeten inhouden en op welke 
wijze de Handelmaatschappij voor de inbreuk, op het thans be
staande gemaakt, zou moeten worden schadeloos gesteld, durlt de 
ondergeteekende niet te bepalen na de zoo stellige verklaring, in 
het rapport van den Minister van Buitenlandsche Zaken voorko
mende, waatin ligt opgesloten, dat de goede trouw geene afwij
king of ontduiking gedoogt van de toezeggingen, aan Groot
Brittannie ter zake betrekkelijk gegeven, en waardoor derhalve 
elke maatregel ondoenlijk wordt, waarvan het effekt middelijk of 

') Verstolk van Soelen. 
I) Mr. J. F. Netscher. 
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onmidde1ijk zou zijn om aan de nationale fabrykaten, hetzij dan 
V'oor het verledene of voor het toekomende, eene grootere be
scherming dan het verschil van 121 % in de regten te verschaffen. 

Na aanleiding van al het voorenstaande en onder terugzending 
van de in zijne handen gestelde stukken moet de ondergeteekende 
zich van het uitbrengen van een bepaald advies verschoonen en 
zich tot de mededeeling der voorgebragte consideratien bepalen. 

No. 20. 

I836, NOVEMBER 23. - VAN DEN BOSCH AAN DEN KONING 1}. 

De ondergeteekende heeft gemeend omtrent de onderwerpelijke 
zaak het gevoelen te moeten inwinnen van den Staatsraad in bui
tengewone dienst J. C. Baud, die bij de ontwikkeling van hetzelve, 
zooals U. M. uit het daartoe betrekkelijk en hierbij gevoegd rap
port I) zal kunnen zien, zich alleen bepaald heeft bij de overwe
ging der vrage, of de Nederlandsche Handelmaatschappij al of 
niet op gronden van billijkheid ten gevolge der nieuw ingevoerde 
regten op de Hollandsche stoffen, van welke hier de reden is, aan
spraak heeft op schadeloosstelling, en na eenige redeneringen en 
beschouwingen te dier aanzien in het midden te hebben gebragt, 
komt de Staatsraad Baud tot eene toestemmende beantwoording 
dier vrage, terwijl hij ook de redenen aanvoert, om welke hij van 
oordeel is, dat het tusschen de Maatschappij en het Departement 
van Kolonien bestaande lijnwadencontract·) zoo spoedig mo
gelijk worde opgezegd of door een andere vervangen, zich voor 
het overige onthoudende van een bepaald advies voor de bepalin
gen, welke zoodanig nieuw contract zou moeten bevatten. 

De ondergeteekende kan zich in zooverre met het advies van 
den heer Baud vereenigen, dat de Nederlandsche Handelmaat
schappij ten gevolge van het met haar aangegaan contract billijk 
aanspraak zou kunnen maken op schadevergoeding, indien het 
bleek, dat ten gevolge der hefting van 121 % op de lijnwaden te 
Batavia een grooter verlies dan 12 % geleden was. 

1) Verbaal van 23 November 1836, no. 275 Geheim. 
I) Vgl. no. 19. 
I) Van 27/29 April 1835; vgl. no. 10. 
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Daar echter zulks eerst zal kunnen worden beoordeeld, nadat 
de verkoop dier goederen aldaar zal hebben plaats gehad, ver
meent de ondergeteekende, dat voorloopig aan de Nederlandsche. 
Handelmaatschappij zou kunnen worden geantwoord, dat ge
merkt het vooralsnog niet bekend is, welken invloed de heffing 
van I2i % op de wollen en katoenen stoffen in Indie op den ver
koopsprijs derzelve zal uitoefenen, het vooralsnog niet noodza
kelijk geoordeeld wordt om nu reeds op haar verzoek te dispo
neeren. 

Wat het voorstel betreft om in het contract met de Nederland
sche Handelmaatschappij wegens den uitvoer van driemillioenaan 
katoenen stoffen jaarlijks, op te zeggen of te wijzigen, ook daartoe 
ziet de ondergeteekende niet, dat noodzakelijkheid bestaat, daar 
het nog geenszins bewezen is, dat ten gevolge van het betalen van 
I2i % het verlies grooter zal zijn dan 12 %, die aan de Neder
landsche Handelmaatschappij is toegezegd, en tevens in geene 
wijziging van het contract zou kunnen worden getreden zonder 
hier de fabrykanten in die stoffen een aanzienlijk nadeel toe te 
brengen, ja ten laatste te ruineren. De Nederlandsche Handel
maatschappij heeft aan dezelven met voorkennis van het gouver
nement aanzienlijke sommen voorgeschoten om zich hier te kun
nen vestigen; de Maatschappij heeft tevens met dezelven voor de 
levering van goederen tot bepaalde prijzen voor meerdere jaren 
gecontracteerd; zoodanige contracten kunnen niet dadelijk wor
den vernietigd. 

De ondergeteekende ziet ook geene noodzakelijkheid voor de 
vernietiging van het contract. Bestond reeds bij het vaststellen 
van hetzelve de bepaling, dat van de lijnwaden 12i % zou worden 
betaald, Engeland heeft dan geen regt, (daar de maatregel om 
12i % op onze eigen goederen te heffen, als eene gunst aan het
zelveis toegezegd en geenszins de verpligting daartoe is erkend 1), 
te vorderen, dat wettige verbintenissen, vroeger aangegaan, ten 
behoeve van hetzelve zullen worden geschonden, en men mag te 
meer verwachten, dat hetzelve op deze kwestie niet zal terugko
men, daar het Engelsche ministerie thans zelf weI overtuigd zal 
zijn, dat hunne pretensie niet te verdedigen is. 

Met het gevoelen van het Departement van Buitenlandsche 
Zaken, dat van de Britsche manufacturen 12i % zou worden ge

l) Vgl. bl. 3. Doot I en bl. 52. Doot 2. 
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heven en van de Nederlandsche niets, zou in geen geval de onder
geteekende zich kunnen vereenigen; vooreerst zou dan, zoo men 
het tractaat 1) in den Engelschen zin uitlegt, daardoor een in
breuk worden gemaakt op het tractaat zelve, en zoo men onze 
uitlegging voor den regel houdt, kan het niet te pas komen om 
eene bepaling aan te nemen, waardoor de schatkist van Indie met 
meer dan een millioen jaarlijks zou worden benadeeld en dienten
gevolge ook de remises naar bet moederland, want het c;preekt 
weI vanzeIve, dat men vandaar minder remitteren kan, naarmate 
men minder ontvangt. 

Naar des ondergeteekende's inzien zal men zich voorloopig 
moeten bepalen om het regt van 121- % in Indie te doen heffen 
overeenkomstig de toezegging en afwachten tot de ondervinding 
zal doen zien, dat er andere maatregelen noodig zijn ter bescher
roing van onze industrie, terwijl dan tevens het best zal kunnen 
worden beoordeeld, hoever men in deze zal kunnen gaan .). 

No. 21. 

1837, MEl 26. - ONTWERP-OVEREENKOMST TUSSCHEN DE 

NEDERLANDSCHE HANDELMAATSCHAPPI] EN DEN MINISTER 

VAN KOLONIitN, DOOR DE EERSTE OPGESTELD I). 

Additioneel artikel op het contract d.d. 27/29 April 1835 '), aan
gegaan tusschen Z.Exc. den Minister van Kolonien en de Neder
landsche Handelmaatschappij, betrekkelijk de jaarlijksche uitzen
ding van katoenen lijnwaden, door laatstgemelde te doen, onder 
garantie van den eerstgenoemden tegen eventuele verliezen op 
den bij dat contract vermeiden voet. 

EENIG ARTIKEL. 

De Luitenant-Generaal, Minister van Kolonien, en de Neder
Inadsche Handelmaatschappij verklaren met elkanderen te zijn 

') Het tractaat van 17 Maart 1824. 
I) In overeenstemming met dit advies is door den Koning de beslissing over het ver

zoek der Nederlandsche Handelmaatschappij aangehonden in afwachting van de berich
ten nit Java. (Binnenlandsche Zaken aan Buitenlandsche Zaken en Kolonii!n, 26 No
vember 1836, lao In Geheim, verbaal van 10 December 1836, no. 296 Geheim.) 

I) Verbaal van 31 Mei 1837, no. 134 Geheim. 
') Vgl. no. 10. 
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overeengekomen om de uitzending van katoenen lijnwaden, bij 
het in den hoofde dezes vermelde contract bepaald op een 
maximum van een factuursbedrag tot t 3.000.000.-, in den loop 
van dit jaar 1837 uit te breiden en te vermeerderen met uiterlijk 
t 2.000.000.-, en die uitvoer aldus zoo na mogelijk te brengen tot 
eene factuurswaarde van t 5.000.000.-, waaronder ook de wollen 
manufacturen voor eene waarde van t 200.000.- begrepen zijn, 
overigens geheel op den voet en de voorwaarden, in het meerge
melde contract d.d. 27/29 April 1835 omschreven, en alzoo on
der garantie vanwege het Departement van Kolonien voor ver
liezen tot een beloop van twaalf ten honderd over de in elk jaar 
uitgezondene factuurswaarde. 

De bij de artikelen 4 en 5 der evengemelde overeenkomst van 
27/29 April 1835 vermelde driejaarlijksche en jaarlijksche afre
keningen zullen ingevolge deze uitbreiding, aan dezelve gegeven, 
gezamenlijk Ioopen over de verzendingen tot een bedrag uiterlijk 
van t 5.000.000.- 's jaars. 

Van dit additioneele artikeI zijn enz. 

No. 22. 

1837, MEl 31. - VAN DEN BOSCH AAN DE NEDERLANDSCHR 

HANDELMAATSCHAPPI] 1) . 

. . .. Ook om dezelfde reden bestaan bij den Koning bedenkin
gen tegen eene vermeerderde uitzending van katoenen lijnwaden, 
welke eene vermindering van het vorenbedoelde bedrag I) zoude 
moeten ten gevolge hebben, weshalve ik aan de Maatschappij in 
overweging geef om te willen onderzoeken in hoeverre de moge
lijkheid bestaat om met eenige dezer fabrikanten overeen te ko
men tot de levering dier goederen op krediet, waartoe ik mij voor
stel, dat dezelve weI genegen zullen worden bevonden, en met den 
uitslag van welk onderzoek ik mitsdienverzoek nader bekend te 
worden gemaakt. 

1) Verbaal van 31 Mei 1837, no. 134 Geheim. 
") Nl. van het bedrag, dat door de N. H. M. uit de opbrengst der aan haar geconsig

neerde goederen aan het Departement van Kolonien moest worden uitgekeerd. Door de 
N. H. M. was blijkens een ander door haaringezonden concept-contract voorgesteld, dat 
zij de t 2.000.000, die zij boven de rf'eds gestipuleerde t 3.000.000 voor den aankoop van 
Iijnwaden zou besteden, van het door baar verschuldigde bedrag zou mogen·trekken. 



DER NEDERLANDSCHE gANDELMAATSCHAPPIJ. 61 

No. 23. 

1837, JUNI 6 1). - DE NEDERLANDSCHE HANDELMAAT

SCHAPPIJ AAN VAN DEN BOSCH I). 

. . •. Ingevolge den verderen inhoud van Uwer Exc. aange
haalde missive wordt door ons nota genomen, dat .....•.. voor
eerst nog wordt afgezien van eene overeenkomst op den door ons 
voorgestelden voet 8) tot uitbreiding der verzendingen van lijn
waden naar Indie. 

In verband tot het algemeen stelsel van handel met Java, het
welk thans wordt gevolgd, doet het ons leed het denkbeeld dier 
uitbreiding van uitzending in evenredigheid tot de vermeerderen
de cultuur der overzeesche bezittingen niet verwezentlijkt te zien, 
hoezeer wij bet gewigt der daartegen bestaande bedenkingen vol
komen gevoelen, en zelfs - ware het ons eenig;zin's doenlijk -
gaarne andere voorstellen deswege zouden ontwerpen, waarin wij 
echter door de bestaande verbindtenissen volstrekt onvermogend 
zijn. 

Het niet vermeerderen onzer uitvoeren van lijnwaden krach
tens overeenkomst met het gouvernement is werkelijk eene ver
mindering in de aanvoeren in Indie, dewijl na de oplegging van 
het regt van Izt % ') de verzending van lijnwaden voor particu
liere rekening als bijna geheel gestaakt beschouwd kan worden. 
Wij kunnen dan ook de vrees niet verbergen van onze maatregelen 
tot wering van vreemden, aanvankelijk met zoo gewenscht ge
volg aangewend, thans eerlang weder grootendeels verijdeld te 
zien; terwijl, wanneer daarbij in het oog wordt gehouden, welke 
algemeene voordeelen de vervaardiging en uitvoer van lijnwaden 
onder zoovele klassen verspreidt boven de uitvoer van specie, wij 
in het belang des algemeenen handels en der nijverheid met leed
wezen zien, dat aan dezen vermeerderden uitvoer van manufactu
ren geen gevolg wordt gegeven, en vermeenen ons te mogen ver
oorloven de aandacht van Uwe Exc. nogmaals met nadruk in te 
roepen op het wenschelijke, dat op eenige wijze de vermeerderde 
verzending van lijnwaden onder garantie moge worden doorgezet. 

t) Uit Amsterdam. - No. 432 Geheim . 
• ) Verbaal van 14 Juni 1837, no. 144 Geheim. 
3) Vgl. no. 21. 
') Bij besluit van den Gouvemeur-Generaal in Rade van 25 Mei 1836, no. 4 . 

• 
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Wij moeten hierbij nog aanmerken, dat, indien, gelijk wij over
tuigd zijn, de behoefte aan meerdere lijnwaden op Java bestaat, 
daarin voorzien zal worden ook door vreemden, en dat daar de 
aanvoer in Nederlandsch-Indie niet weI kan geschieden zonder 
retouren, van welken aard dan ook, het gevoig daarvan zal zijn 6f 
dat de producten, voor onze markten bestemd, naar de buiten
Iandsche zullen worden uitgevoerd 6f weI specie uit Indie zal 
worden verzonden, waardoor weder meerderen aanvoer van hier 
noodzakelijk zoude worden. 

Aangaande het door Uwe Exc. aangegeven denkbeeld betref
fende de mogelijkheid van bestellingen op crediet, nemen wij de 
vrijheid Uwe Exc. mede te deelen, dat bij de fabrikanten, zoo de 
voornaamste als die, welke over mindere ruimte van fonds kun
nen beschikken, steeds een zoodanige behoefte aan contante beta
ling bestaat, dat doorgaans tegelijk met de afieveringen een ver
zoek om voldoening der facturen bij ons wordt ontvangen. Veel
ligt zouden eenige weinigen der meestvermogende fabrikanten 
daarop eene uitzondering maken en deze zich bereid toonen om 
misschien op drie maanden na bestellingen aan te nemen,doch ten
einde het ten dezen beoogde doel te bereiken zou zoodanig crediet 
niets afdoen, doch het uitstel der voldoening zich moeten uitstrek
ken over het tijdsverloop tusschen de verzending der lijnwaden 
van hier, den verkoop in Indie en de terugontvangst en realisatie 
der retouren alhier, dat is ten allernauwste berekend ten minste 
een jaar. En behalve de overtuiging, dat zoodanige conditie door 
geen der leveranciers zoude worden aangenomen, gevoelen wij 
voor de inrigting, aan welker hoofd wij ons geplaatst zien, eenigen 
schroom om daartoe strekkende voorstellen aan onze fabrikanten 
te doen. 

No. 24. 

I837, JUNI 27. - VAN DEN BOSCH AAN DE NEDERLANDSCHE 

HANDELMAATSCHAPPIJ 1) . 

.... Ik stem volkomen in, dat eene vermeerderde uitzending 
van twee en zoo mogeIijk van drie millioenen aan lijnwaden eene 

1) Verbaal van 27 Juni 1837, l~. (ii, Kabinet, Geheim. 
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volstrekte behoefte is voor Indie en door het belang van het gou
vernement hier wordt geV'orderd. Zonder dat zal het afvloeyen 
van specie uit de kolonien geen paal noch perk kunnen worden 
gesteld. . 

Het aantal Engelschen vermeerdert op Java zigtbaar; dezelve 
dringen zich in aIle vakken van nijverheid, en de lijnwaadhandel 
verschaft hiertoe de gunstigste gelegenheid. Zoo in die behoeften 
van Java niet van hier wordt voorzien, zal dit kwaad meer en 
meer verergeren. Uit Nederland moeten dus de vereischte lijnwa
den gezonden worden en de middelen daartoe worden verkregen. 

Het is te bejammeren, dat de fondsen noch der Handelmaat
schappij noch van het gouvernement op dit oogenblik toelaten 
om in die dringende behoefte te voorzien. Vermits ik echter van 
de hooge noodzakelijkheid dier uitzending doordrongen ben, heb 
ik beproefd, of er mogelijkheid bestaan zou om de vereischte hoe
veelheid lijnwaden op het krediet van mijn departement te kun
nen bekomen. Ik acht het mogelijk om daarin te kunnen slagen, 
mits de Handelmaatschappij aanneemt om veertien maanden na 
iedere aflevering het kostende derzelve aan mijn departement te 
restitueren. Vindt de Directie deze voorwaarden aannemelijk, dan 
gelieve zij de goederen op te geven, die zij in dit geval zou willen 
ontvangen, en de conditien en prijzen zouden dezelfde moe ten zijn 
als thans aan anderen worden toegestaan. Ook van dit middel zal 
mogelijk gebruik te maken zijn ter bekoming van nog 12.000.000 

aan duiten, waaraan alsmede eene zeer dringende behoefte be
staat. 

De strikste geheimhouding dezer zaak is vooralsnog noodza
kelijk, en het eenige, dat ik voorloopig behoef te weten, is of de 
Maatschappij genegen zou zijn op de voorgestelde voorwaarden 
twee millioen aan lijnwaden aan te nemen. 

Het spreekt overigenc; vanzelven, dat dezelfde voordeelen, bij 
het thans loopende contract toegestaan, daaraan zullen worden 
verbonden ...• 
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No. 25. 

1837, AUGUSTUS 29/0CTOBER 14. OVEREENKOMST TUS-
SCHEN DE NEDERLANDSCHE HANDELMAATSCHAPPI] EN 
DEN MINISTER VAN KOLONIitN 1). 

Additionele overeenkomst tusschen den Minister van 
Kolonien, door Z. M. den Koning daartoe gemagtigd bij 
rescript van II October 1837 I), en 

de Nederlandsche Handelmaatschappij, op het contract 
van den 27/2gen April 18353) wegens de jaarlijksche uitzen
ding van katoenen lijnwadeJL 

ARTIKEL I. 

Aan de tusschen de thans contracteerende partijen onder de 
dagteekeningen van 27/29 April 1835 aangegane overeenkomst I) 
wegens de jaarlijksche uitzending van katoenen lijnwaden door 
de Nederlandsche Handelmaatschappij onder de garantie van 
den Minister, daarbij vermeld, wordt bij deze eene uitbreiding 
gegeven ten beloope van nog f 2.000.000.-, in dier voege dat op 
den voet, hieronder bepaald, boven en behalve het bedrag van 
ka:toenen lijnwaden, bij art. I van meergenoemd contract ver
meld, nog voor een beloop van f 2.000.000.- aan katoenen lijn
waden en wollen manufacturen door de Nederlandsche Handel
maatschappij naar Nederlandsch-Indie zullen worden uitge
zonden. 

ART. 2. 

Deze lijnwaden en manufacturen ad f 2.000.000.- zullen wor 
den ingekocht door agenten, daartoe vanwege den Minister van 
Kolonien te benoemen, welke agenten ten deze zullen te werk 
gaan met overleg van de Directie der Nederlandsche Handel
maatschappij, door welke laatste den aard en de soorten dezer 
fabrykaten, de hoeveelheid, door ieder te leveren, de voor dezelve 
te besteden prijzen en de fabrykanten, door wie dezelve behooren 

1) Verbaal van 14 October 1837, Kabinet, Geheim, lr. B6. 
I) Zeer Geheim, Ill. 0 18, in verbaal van 14 October 1837, Kabinet, Geheim, Ir. B6. 
I) Vgl. no. 10. 
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.te worden geleverd en voor zooveel noodig gebleekt, geglansd en 
opgemaakt, zullen worden aangewezen 1), zonder daarbij aan 
andere bepalingen gebonden te zijn dan: / 

a. dat voor ongeveer de eene helft en alzoo voor ± I 1.000.000 

de inkoop geschiede in de provincie Holland (noordelijke en 
zuidelijke gedeelten) en voor de wederhelft in de overige noorde
lijke provincien des rijks; 

1) In verbaal van 14 Oct. 1837, Kabinet, Geheim, Ir. B6, bevindt zich de volgende 
voorloopige verdeelingslijst: 

LIJST DER FABRlKANTEN, BII WELKE DE HEER PRtVINAIRE C. S. DE LIINWADEN 

ZOOVEEL KOGELIJK ZAL BEHOOREN TE BESTELLEN, WAARBIJ NOG !'tI,?ETEN GE-

VOEGD WORDEN DIE TE LEYDEN. 

Met ee~ kruisje *) geteekend verdienen bijzondere opmerking. 

NOlml-Braband. J. W. Blijdenstein, Idem. 

J. Diepen en Zoon, 's Hertogenbosch. 

Geldet'land. 

A. Willink, Winterswijk. 
H. van Eyck, Aalten. 
* J. B. P. Bouquie, Eibergen. 
J. Tenkink, Winterswijk. 
J. G. Lavino, Arnhem. 
J. Tinthoff, Groenlo. 

Noord-Holland. 

F. Wilson, Haarlem. 
Poelman fils et Tervaecke, Idem. 

Vriesland. 

*A. J. Bruinsma, Leeuwarden. 

Overijssel. 

Hofkes en Co., Alnelo. 
Gebrs. Salomonson, Idem. 
B. Vincent, Almelo. 
G. en H. Salomonson, Almelo en Borne. 
Gebrs. Schoiten, Almelo. 
B. Schoten, Idem. 
B. Bavink en Zoon, Idem. 
J. Stroink en Zonen, Enschede. 
Kayser .en Co., Idem. 
C. H. W. Romer, Idem. 
E. ter Kuile Pzn., Idem. 
H. Stevens en Zonen, Idem. 
H. Crornboff, Idem. 
B. van Lochem, Idem. 
L. ten Cate, Idem. 
J. ter Meulen, Idem. 
H. J. vail. Heek en Zonen, Idem. 
Blijdenstein en Co., Idem. 
C. ter Ruile, Idem. . 
S.' ten Cate, Idem. 

NED. ECON .-HIST. ARCHII~F. JAARBOEK II. 

J. Getkate, Idem. 
A. Verbeek, Idem. 
E. J. Jannink en Zonen, Idem en Losser. 
J. de Maeght, Zwolle. 
J . Pol, Hengelo. 
S. en G. Dijk, Idem. 
H. Smelt, Lonneker. 
J. ter Weele en Zoon, Idem. 
T. Ainsworth, Goor. 
G. C. Arntzenius, Idem. 
Weefschool, Diepenheim. 
Weefschool, Hoiten. 
J. Dixon en Co., Lonneker. 
G. H. ter Horst Dzn., Rijssen. 
P. H. Dannenburgh, Ootmarsum. 
H. Cramer en J. H. Strufing, Idem. 
J. F. Haverman en Co., Idem. 
E . Ekker c. s., ondememers der katoen-

weverij, Vollenhoven. 
J. F. W. Schulten, Haaksbergen. 
H. J . Franssen, Idem. 
J. W. Greve, Idem. 
H. J. Averink en Co., Delden. 
Weerman en van Woelderen, Idem. 
C. W. Eekhout Jr., Losser. 
H. R. Coster en Co., Oldenzaal. 
J. F. Peese Binkhorst en P. J. Gelderman, 

Idem. 
Gebrs. Bendien, Idem. 
Bussemaker en Hulshoff, Borne. 
G. Fabius, Borculo. 
G. ter Meulen en A. Elbrink, Idem. 
A. ten Bokum, Ootmarsurn. 

Groningen. 

Boon I'Archer Houtz, Veendam. 

Van den Bergh de Heyder, Leyden. 
·Heukelom, Idem. 
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b. dat, ZOO het etablissement, door de Nederlandsche Hande1-
maatschappij aan te wijzen voor het bleeken, glanzen en opmaken 
der goederen, die deze bewerking behoeven, buiten staat mogt 
zijn zulks met den vereischten spoed te bewerkstelligen, daarin 
onverwijld door de Maatschappij met overleg der agenten zal 
worden voorzien; 

c. dat door den Minster van Kolonien aan de Nederlandsche 
Handelmaatschappij aanwijzing zal worden gedaan van eenige 
fabryken, welke uit hoofde van derzelven min gunstigen toe
stand meer bijzonder verdienen in aanmerking te komen om in 
te doene bestellingen te deelen, alsmede van het bedrag, waar
voor ieder derzelve zal moeten in aanmerking komen, zullende 
de Nederlandsche Handelmaatschappij zich overeenkomstig die 
aanwijzingen gedragen. 

ART. 3. 

De Nederlandsche Handelmaatschappij verbindt zich om bij 
het ter executie leggen van het voorgaande artikel aan de agenten 
van den Minister van Kolonien geene andere voorwaarden op 
te leggen met opzigt tot prijzen, qualiteiten, het bezigen van 
inlandsch en vreemd garen en wat al meer, dan zij zelve bij hare 
gewone bestellingen in acht neemt. 

ART. 4. 

De Minister van Kolonitln zal de ter verzending in gereedheid 
gebragte fabrykaten doen afleveren aan de Nederlandsche Han
delmaatschappij, die voor het beloop van iedere aflevering bij het 
Ministerie zal worden gedebiteerd en het bij de facturen bekend 
gestelde bedrag aan hetzelve zal voldoen 14 maanden na den dag 
der levering aan de Maatschappij, met bijvoeging van interest 
over dat tijdvak naar den maatstaf van 5 % in het jaar, zullende 
de Maatschappij gehouden zjjn de aldus aan haar geleverde goe
deren ten spoedigste naar Nederlandsch-Indie uit te zenden. 

Omtrent de betaling der goederen, die in andere etablissemen
ten dan die der vervaardigers moeten worden gebleekt, geglansd 
en opgemaakt, wordt overeengekomen, dat de voldoening der 
factuurswaarde door de Maatschappij aan den Minister van 
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Kolonien zal geschieden in twee gedeelten, namelijk voor zooveel 
betreft de factuur van den fabrykant der ongebleekte stof I4 
maanden, nadat deze goedgekeurd en ter bleeking afgeleverd 
zullen zijn, en voor zooveel de rekening van den bleeker betreft, 
wanneer hij de goederen gebleekt, geglansd en opgemaakt 
aan de Maatschappij zal hebben afgeleverd, met dien verstande 
dat de levering der ongebleekte stof in verband sta tot 
hetgeen gebleekt, geglansd en opgemaakt kan worden, opdat 
er geene groote ophoping plaats hebbe. 

ART. 5. 

De Minister van Kolonien verbindt zich om in consignatie aan 
de Factorij der Nederlandsche Randelmaatschappij te Batavia 
te zullen doen afgeven aan producten voor eene waarde van 
f 2.000.000.-, in alles op den voet bij het consignatiecontract 
over 1837 1) bepaald, in geval en voor zooverre hiertoe nog pro
ducten uit den oogst van 1837 mogten overig zijn, en voorts op 
den voet van consignatie, over 1838 vast te stellen, voor zoo
veel de producten uit dien oog~t betreft. 

ART. 6. 

Ret meergenoemd contract van 27/29 April 1835 I) blijft met 
de reeds vroeger aangegane additionele overeenkomsten op het
zelve, d.d. 7/8 October I) en 7/9 December 1835 '), onveranderd 
bestaan niet alleen, maar worden zelfs de daarbij gemaakte be
paling en aangaande den verkoop in Jndie, de verantwoording 
aan den Minister van Kolonien als anderzins op de tegenwoordige 
overeenkomst van toepassing verklaard, bepaaldelijk ook met 
opzigt tot de ten behoeve der Maatschappij bij art. 4 van eerst
gemeld contract bedongene vergoeding, omtrent welke bij deze nog 
als algemeen beginsel wordt vastgesteld, dat die vergoeding zich 
uitstrekt niet alleen over het verlies tot op een beloop van 12 %, 
maar bovendien over aIle zoodanige onvermijdelijke dat verlies 
vermeerderende uitgaven, als waarmede de in deze contracten 

') Contract van 5/9 November 1836. 
I) Vgl. no. 10. 

a) VgJ. no. 12. 

4) Vgl. no. 14. 
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bedoelde fabrykanten mogten zijn of worden bezwaard en waarop 
tijdens die overeenkomst van 27/29 April 18351) niet is kunnen 
worden gerekend. 

ART. 7. 

Ingeval van onverhoopt verschil over de uitvoering van dit 
contract verklaren partijen nu voor alsdan onder renunciatie 
van aIle regtsmiddelen hetzelve ter beslissing te zullen overlaten 
aan arbiters, een door elk der partijen te benoemen, en met magt 
op dezelve om zich desgevorderd eenen superarbiter toe te voegen, 
aan wier uitspraak zij verklaren zich te onderwerpen aIs aan een 
vonnis in het hoogste ressort gewezen, zonder appel, cassatie of 
dergelijke. 

Hiervan zijn 4 eensluidende exemplaren gemaakt en 2 daarvan 
aan elk der contracterende partijen afgegeven. 

Amsterdam den ........ 1). 'sGravenhage,denI4enOct.1837. 

De Nederlandsche Handel- De Luit~nant-GeneraaI, 
maatschappij, Minister van Kolonien, 

(w.g.) VAN DER HOUVEN. (w.g.) J. VAN DEN BOSCH. 

No. 26. 

1837, OCTOBER 3/14 .. - OVEREENKOMST TUSSCHEN PREVI

NAIRE EN E. L. JACOBSON TER EENE EN DEN MINISTER VAN 

KOLONIitN TER ANDERE ZIJDE I). 

ART. I . 

De kontraktanten ter andere zijde nemen aan om voor het 
Departement van Kolonien te doen eene bestelling van fabryk
goederen '), bestaande in katoenen en wollen stbffen, ter factuurs
waarde van f 2.000.000.-, om vervolgens door hen te worden 
afgeleverd aan de Nederlandsche Handelmaatschappij. 

1) Vgl. no. 10. 

I) Niet ingevuld. De datum is 29 Augustus 1837. 
8) Verbaal van 14 October 1837, Kabinet, Geheim, Jr. B6. 
') Vgl. bl. 65, noot 1 . 
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ART. 2. 

De contractanten ter andere zijde zullen in deze bestelling met 
overleg van de Nederlandsche Handelmaatschappij te werk gaan 
en zich met haar verstaan omtrent den aard en de soort der te 
leveren fabrykaten, de fabrykanten, door wie en de hoeveelheden, 
waarin door ieder hunner dezelve behooren te worden geleverd, 
en de voor dezelve te besteden prijzen; deze prijzen zullen die 
moeten zijn, welke de Maatschappij zelve voor soortgelijke goe
deren betaalt. 

ART·3· 

De kontraktanten ter andere zijde zullen geheel en al de aan
wijzingen der Nederland'5che Handelmaatschappij volgen met 
opzigt tot de wijze van keuring, inpakking en aflevering der be
doelde goederen; voorts voor zooveel betreft de goederen, die 
in andere fabryken dan die der vervaardigers moeten worden 
gebleekt, geglansd en opgemaakt, opzigtelijk de etablissementen, 
waar die bewerking zal moeten geschieden, en eindelijk omtrent 
de te nemen maatregelen van voorziening, bijaldien gemelde be
werking in de bestaande etablissementen aan te veel vert raging 
onderhevig was. 

ART. 4. 

Zoodra eene partij der te bestellen goedeten zal zijn afgeleverd, 
hetzij aan de Nederlandsche Handelmaatschappij, hetzij aan de 
fabryk, belast met derzelver verdere bleeking, glanzing en op
making, zal de factuur daarvan, door de kontraktanten ter andere 
zijde opgemaakt en vergezeld van certifikaten van oorsprong 
der respective fabrykaten worden ingezonden aan het Departe
ment van Kolonien, voorzien van het visa van de Nederlandsche 
Handelmaatschappij ten blijke van aflevering en goedkeuring. 
Voor het beloop van zoodanige rekening of factuur zal alsdan 
aan de contractanten ter andere zijde worden afgegeven eene" 
promesse van het Departement van Kolonien, betaalbaar 14 
maanden na dato, met bijvoeging van interest naar den maatstaf 
van 5 % in het jaar. 

ART. S. 

De contractanten ter andere zijde verbinden zich door deswege 
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te nemen verbindtenissen te zunen zorgen, dat de aldus af te 
geven promessen zunen blijven buiten clrculatie en dat dit ook 
in geval van discomptering zal worden betracht door degenen, 
die dezelve zullen discompteren. Bij het minste blijk, dat deze 
bepaling niet stiptelijk wordt nagekomen, zal het Departement 
van Kolonien vrijheid hebben om de tegenwoordige overeen
komst buiten verdere werking te stellen. 

ART. 6. 

De contractanten ter andere zijde zullen voor de bemoeyingen, 
uit de tegenwoordige overeenkomst voortvloeyende, geene com
missiege1den genieten, noch onkosten van discomptering of 
anderzins in · rekening mogen brengen, zu1lende derzelver be
looning bestaan in het aandeel, hetwelk in de te doene leveran
clen zal worden toegewezen aan de fabryken, bestaande onder de 
firma Previnaire, voor 1200.000 voor goederen, vervaardigd 
in zijn hoofdetablissement te Haarlem, en 1200.000 voor zijne 
overige etablissementen, gevestigd in Noord-Braband en Overijs
sel, en Couvreur Hartogzoon en Co. van 1 200.000 in hunne 
hoofdetablissementen te Haarlem en 1 150.000 uit hunne 
handweverijfabryk te Gernert in Noord-Braband. 

ART·7· 

In geval van onverhoopt verschil over de uitvoering van dit 
contract verklaren partijen nu voor alsdan onder renunciatie aan 
alle regtsmiddelen hetzelve ter beslissing te zunen overlaten aan 
arbiters, een .door elk der partijen te benoemen, en met magt 
op . dezelve om zich desgevorderd eenen superarbiter toe te 
voegen, aan wier uitspraak zij verklaren zich te onderwerpen als 
aan een vonnis in het hoogste ressort gewezen, zonder a.ppeI •. cas
satie of dergelijke. 

Van deze overeenkomst zijn gemaakt enz. 

Haarlem, den 3en Oct. r837. 's Gravenhage,den r4en Oct. r837. 
(w.g.) PREVINAIRE. De Luitenant-Generaal, 

EDWARD LEVIEN JACOBSON. Minister van Kolonien, 

(w.g.) J. VAN DEN BOSCH. 
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No. 27. 

1838, SEPTEMBER 3 1). - VAN DER HOUVEN AAN BAUD I}. 

Het lijnwadencontract zou - met een wijziging - alsmede 
voor een jaar. worden geprolongeerd, welke wijziging daarin zou 
bestaan, dat de garantie van 12 % op 6 % verminderd werd en 
de Maatschappij daartegen verbonden was om alle fabrikaten 
zonder onderscheid uit te zenden op den vorigen voet en derhaIve 
ook minder courante, teneinde hier de fabryken in het algemeen 
te kunnen blijven begunstigen en in de kolonien aan alle behoeften 
te voldoen. Bij de verwezenlijking van dit denkbeeld zou alzoo 
gedurende het jaar 1839 nog geheel aan het doel der oprigting van 
de Maatschappij allerwege en in aile opzigten beantwoord kunnen 
worden, en wat de lijnwaden betreft, zoo zijn de uitzigten van 
dien aard, dat er weinig vrees bestaat voor schade. 

No. 28. 

1838, OCTOBER 23/24. - OVEREENKOMST 8) TUSSCHEN DEN 

MINISTER VAN KOLONItN' EN DE NEDERLANDSCHE HANDEL

MAATSCHAPPIJ ') 6). 

ART. 1.' 

. De overeenkomsten, tusschen het Ministerie van Kolonien en 
de Nederlandsche Handelmaatschappij aangegaan onder dag
teekening van den 27/2gen April 1835, 7/8en October 1835 en 
7/gen December 1835 I) ter bevordering van den uitvoer van 
wollen en katoenen stoffen naar Nederlandsch-Indie, worden van 
en met den laatsten Juny des jaars 1839 vervallen verklaard, 
terwijl de tegenwoordige overeenkomst met den eersten July des 
jaars 1839 in werking komen en geldig zijn zal tot ultimo Juny 
1840 . 

1) Uit Amsterdam. 
0) Verbaal van 9 October 1838, Kabinet, Geheim, la. D'. 
8) De onderhandelingen over dit contract zijn einde Augustus 1838 begonnen; vgl. no. 

27· 
') Daartoe gemachtigd bij koninklijk rescript van 19 October 1638, Geheim, Ia. A'B. 

In verbaal van 20 October 1838, Kabinet, Geheim, la. Q7. 
5) Verbaal van 24 October 1838, Kabinet, Geheim la. D7. 
I) Vgl. nos. 10, 12, 14. 
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ART. · 2. 

De Nederlandsche Handelmaatschappij verbindt zich om ge
durende het jaar, beginnende met I July 1839 en eindigende met 
ultimo Juny 1840, hare uitzendingen van binnenslands vervaar
digde wollen en katoenen stoffen naar Nederlandsch-Indie uit te 
breiden tot een factuursbedrag van minstens I 5.000.000 -. Dat 
bedrag - alles altijd voor zoover geene beletselen van hooger 
hand, force majeure, dit verhinderen - als minimum vaststel
lende, verbindt de N ederlandsche Handelmaatschappij zich al 
verder om, overeenkomstig hare oorspronkelijke bedoeling bij de 
daarstelling van een fabriekwezen in Nederland, voor deze hare 
uitzendingert geen ander maximum aan te nemen dan dat, het
welk door die bedoeling zelve wordt aangewezen, te weten: het 
zoo na mogelijk geheel voorzien iIi de behoefte der Nederlandsch 
Oost-Indische kolonien aan wollen en katoenen stoffen vanuit het 
moederland, waartoe zij, voortgaande op het ingeslagen spoor, 
krachtdadig zal blijven pogen het voortbrengend vermogen van 
het fabrykwezen hier te lande te · doen vermeerderen 

ART. 3. 

De aanschaffing dezer lijnwaden met alles wat daartoe betrek
king heeft, wordt door de Nederlandsche Handelmaatschappij 
bestuurd en geregeld. De contracten, deswege te sluiten, zullen 
echter aan de approbatie van het Departement van · Kolonien 
onderworpen zijn, gelijk het alsmede aan dat departement blijft 
voorbehouden tot een bedrag van f 1.000.000.- aan te wijzen 
de fabrykanten, die met eene leverantie aan de Handelmaat
schappij zullen worden begunstigd, onder dien verstande echter 
dat de regeling van den prijs, de soort en de qualiteit van de goe
deren geheel aan het goeddunken der Handelmaatschappij blijft 
overgelaten. 

ART. 4. 

De Minister van Kolonien verbindt zich om aan de Nederland
sche Handelmaatschappij de verliezen te vergoeden, welke even
tueel op de bovenbedoelde door haar uitgezondene fabrykaten 
mogten worden geleden, tot op een beloop van 6 ten 100 over de 
gezamenlijke uitgezondene factuurswaarde toe. 
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De intresten der gelden, op de goederen betaald, zullen als 
kosten dier goederen in rekening kunnen worden gebragt. 

ART. 5. 

Desverkiezende zal de Maatschappij de gelden, welke bij hare 
Factorij te Batavia uit den verkoop van Nederlandsche wollen 
en katoenen stoffen inkomen, kunnen storten in's lands kas al
daar ter bekoming van retouren; in zoodanig geval zal voor elke 
f 20.- in zilver, door haar in kas gestort, worden afgeleverd een 
pikol koffy om te worden overgemaakt in consignatie op de alge
meene voorwaarden, bepaald bij het ' remise-contract voor den 
oogst van I839, d.d. 24/23 October I8381), aIleen met deze uit
zondering, dat op deze koffy voor onkosten in Nederland zal 
mogen worden in rekening gebragt f 10.51 per pikol l ), doch dat 
daarentegen de provisie slechts zal bedragen 3 %, het delcredere 
daaronder begrepen 3). 

Wanneer in de plaats van koffy Banca's tin wordt afgeleverd, 
zal zulks zijn tegen den prijs van de laatste publieke verkooping, 
de storting voorafgaande; terwijl in dat geval de kosten van 
overvoer zullen worden berekend in dezelfde evenredigheid als 
hierboven omtrent de koffy is bepaald. " 

ART. 6. 

Na I July I840 zal door de Nederlandsche Handelmaatschappij 
aan den Minister van Kolonien het resultaat worden aangetoond, 
hetwelk de uitzendingen der stoffen in het dan verstreken jaar 
hebben opgeleverd. Die aantooning zal geschieden, zoodra de 
Nederlaildsche Handelmaatschappij zich daartoe zal zien in'staat 
gesteld, en de verliezen, daarbij aangewezen, zullen voorts onver
wijld door den Minister van Kolonien aan de Handelmaatschap
pij worden uitbetaald tot op het genoemde beloop van 6 % door 
een over het uitgezonden jaarlijksch factuursbedrag toe. 

1) De waarde der koffie was hierbij op t 33.- per pikol gesteld. Verbaal van 24 Oc
tober 1838, Kabinet, Geheim, lao F'. 

I) In het remise-contract was dit voor de koffie op t 8.or per pikol gesteld. 
I) Het remise-contract ken de aan de N. H. M. 4 % toe. 
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ART. 7. 

Indien er onverhoopt gedurende het bestaan dezer overeen
komst omtrent derzelver zin en uitvoering geschillen mogten 
ontstaan, zoo verbinden zich de contracterende partijen nu voor 
alsdan om die geschillen ter onderhandsche besIissing over te 
laten aan twee onpartijdige arbiters, waarvan een door ieder der 
partijen zal gekozen worden, en welke arbiters het vermogen 
zullen hebben om ingeval zij het omtrent hunne beslissing niet 
eens mogten zijn, een ander of superarbiter nevens zich te kiezen, 
terwijl de contracterende partijen zich verbinden tot onderwer
ping aan de uitspraak van zoodanige arbiters of superarbiter 
evenals aan een vonnis, gewezen in het hoogste ressort, wordende 
alzoo nu voor alsdan gerenuncieerd van alle regtsmiddelen als 
appel, cassatie en dergelijke. 

ART. 8. 

Van deze overeenkomst zijn enz. 

Aldus gecontracteerd te 's Gravenhage en te Amsterdam den 
24/23en October I838. 

De Nederlandsche De Minister van Kolonien, 

Handelmaatschappij, (w.g.) J. VAN DEN BOSCH. 

(w.g.) VAN DER HOUVEN. 

No. 29. 

1839, MAART 30. - VAN DEN BOSCH AAN DEN KONING I} . 

. . " Ik zoude reeds eigener beweging er toe overgegaan zijn om 
in den geest vanhet vorenstaandedenhierboven aangehaalden brief 
van de Maatschappij te beantwoorden, ware het niet, dat, zooals 
ik bij mijn geheim kabinetsrapport van heden t} ten slotte mij 
voorbehouden heb, ik deze gelegenheid wenschte te baat te nemen 

1) Verbaal van 30 Maart 1839. Kabinet. Geheim. la. I'. - Gedrukt bij van Deventer. 
Bijdragen tot de kennis van het landelijk stelsel op Java. III. bl. 39. 

') Verbaal van 30 Maart 1839, Kabinet, Geheim. la. Ht. 
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om Uwe Majesteit nog kortelijk te onderhouden over de voor het 
gouvernement zoo schadelijke uitkomsten van het met de Maat
schappij gesloten contract wegens de verzending van lijnwaden. 

Om vooraf DOg eenmaal op het hierboven behandeide punt van 
een gepresumeerd tekort terug te komen: het lijdt, naar het mij 
voorkomt, geene tegenspraak, dat hetzelve in eene groote mate 
moet worden geweten aan de onereuze conditien, waarop de 
Handelmaatschappij hare bemoeyingen in alle operatien, maar 
voornamelijk in de uitzending van lijnwaden, verleent en ik houde 
mij verzekerd, dat bijaldien het gouvernement instede van met 
de Maatschappij met particulieren had te doen gehad, weI verre 
van eenig tekort of van de noodzakelijkheid tot het nemen van 
buitengewone kostbare maatregelen, het Indisch bestuur in 
ruimte de middelen zou hebben gehad om aIle verbindtenissen 
na te komen. Want, om niet te spreken van het meerder kostende 
der operatie van de Maatschappij, mag ik niet onopgemerkt laten, 
dat voor aIle de uitzendingen, die de Maatschappij ingevolge met 
het gouvemement aangegane overeenkomsten doet, aan haar 
producten moeten worden afgegeven ver beneden den prijs 1), 
waarvoor particulieren, die gaarne welk artikel ook tegen den 
bestaanden marktprijs in consignatie aannemen, dit zouden wil
len doen, en het hierin bestaande verschil is zoo aanzienlijk, dat 
niettegenstaande de oogst van producten ter beschikking van het 
Indisch bestuur over het jaar 1838 schijnt tegengevallen te zijn, 
desniettemin geen tekort had behoeven te bestaan. 

Ik wil hiermede niet betoogen, dat het bij eene afrekening niet 
op hetzelfde zou nederkomen, of bijvoorbeeld de koffy tegen t 20.

dan weI tegen eenen veel hoogeren marktprijs in consignatie ware 
afgegeven, maar het ongerief, hetwelk nu ondervonden wordt, zou 
zoo al in het geheel niet, tenminste in eene oneindig mindere mate 
zijn gevoeld. 

Doch wat van dit alles wezen moge, er blijft thans niets over 
dan, zooals gezegd is, aan het Indisch bestuur de aanwending 
van de noodige maatregelen ter voorziening in het casu quo be
staande tekort aan producten over te laten; maar afgescheiden 
van die aangelegenheid mag ik de verliezen, waaraan de door 
de Maatschappij gedane uitzendingen van lijnwaden het gouverne
ment blootsteIt, niet onopgemerkt laten, terwijl in tegenove~-

1) Vgl. bl. 73. noot I. 
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. stelling daarvan aIle overeenkomsten, welke met particulieren 
indertijd zijn aangegegaan, het gouvernement buiten aIle kansen 
van verlies hebben gelaten, voor zoover namelijk den verkoop 
der lijnwaden zelve betreft. In dit jaar aIleen zal aan de Handel
maatschappij moeten worden gerestitueerd eene som van 
1697.097,02 wegens geleden verlies op den verkoop vaillijnwaden, 
door haar in de jaren x835, x836 en x837 verzonden, en die resti
tutie zal moeten geschieden door eene inhouding van hetgeen 
door haar aan bet gouvernement voor de maand Mei aanstaande 
za1 worden uitgekeerd, gelijk die zaak reeds is geregeld bij U. M. 's 
besluit van den 20en November j.1. I}. Nu kortelings is zij weder 
met etme nieuwe reclame opgekomen, groot 1754.876,78, ter 
zake van geleden verliezen op uitzendingen van lijnwaden 
over dezelfde drie jaren, van welke som zij de betaling uiterlijk 
op I Augustus aanstaande verzoekt, waarin aIleen kan worden 
voorzien door eene vennindering van de bij het zooeven aange
haalde besluit bepaalde uitkeering aan het Departement van 
Financien voor de maand Augustus, aangezien er bij het Departe
ment van Kolonien geene fondsen, · waaruit de voldoening dier 
som zou kunnen geschieden, disponibel zijn. 

De eerste post maakt het geleden verlies uit over eene fac
tuurswaarde van 13.9I6.3I5 ,73 en de tweede over eene factuurs
waarde van 13.980.7°9.-. 

De Maatschappij beweert weliswaar, dat die beide voor ver
lies opgegeven sommen niet in den volsten zin als verlies te be
schouwen zijn, omdat daaronder de op die uitzendingen gevallen 
extra-onkosten, zooals van inkomende regten in Indieals ander
zins, begrepen zijn, maar het valt niet-moeyelijk aan te toonen 
hoezeer de Maatschappij in haar sustenu dwaalt. 

Immers geste1d dat hier geene kwestie ware van de Maat
schappij, maar dat de uitzending van lijnwaden blootelijk door 
particulieren of, zoo men dit wil, door de Maatschappij voor eigen 
risico had plaats gegrepen, ondet gehoudenis slechts van de 
zijde van het gouvernement om voor de gelden, die uit den ver
koop van die lijnwaden profluerende, in de Indische kas mogten 
gestort worden, retouren te bezorgen, dan is het toch weI aan 
geen tegenspraak onderhevig, dat de betaling der inkomende 

1) Verbaal van 3 November 1838, Kabinet, Geheim, lao Z8. 



DER NEDERLANDSCHlj: HANDELMAATSCHAPPI]. 77 

regten niet behoevende gerestitueerd te worden, eene zuivere . 
winst voor het gouvemement zou uitmaken. 

Ret is dus eene bewezen daadzaak, dat de uitzendingen van 
lijnwaden door de Maatschappij volgens de deswege met haar 
aangegane overeenkomsten, een verlies voor het gouvemement 
hebben opgeleverd van minstens 18 a 1st %. 

Wanneer dus die handel geen voordeeliger wending neemt, 
dan zou, daarbij in aanmerking nemende, dat de verzendingen 
tenminste eene waarde van 15.500.000.- zullen bedragen, het 
gouvemement daardoor een verlies van 9 a 10 tonnen gouds 
moeten lijden. 

Wanneer ik bij dit alles in tegenoverstelling de uitkomsten 
vergelijk, die met particulieren zijn verkregen, dan waarlijk 
moet ik betuigen niet in te zien op welke gronden ik U. M. de 
voortduring van eenen zoodanigen staat van zaken zal mogen 
aanprijzen; te minder, omdat zoolang de Maatschappij den lijn
waadhandel heeft gedreven met geene andere bescherming dan 
van het inkomend regt van 25 %, dat voor vreemd fabrikaat 
moest worden betaald, zij geene verliezen heeft gereclameerd, 
terwijl sedert het gouvemement haar tegen verliezen heeft ge
waarborgd eerst tot 12 % en nu laatstelijk tot 6 %, het gouver
nement gedurig om schadevergoeding wordt aangesproken, zoo
dat, wanneer men nagaat, dat de verliezen, die de Maatschappij 
volgens bovenstaande opga ve op hare lijnwaaduitzendingen 
lijdt, 18 a I8t % bedragen, niettegenstaande zij voor hare lijn
waden in vergelijking van vreemd fabrikaat I2t % minder aan 
inkomende regten betaalt, zij mitsdien eene bescherming geniet 
van 31 %. lk moet dan ook verklaren niet te begrijpen wat de 
Maatschappij bewegen kan eenen handel te blijven drijven, die, 
op dien voet voortgaande, alleen ten koste van de beurs van het 
gouvemement plaats grijpt, te minder nog, omdat zij daarvoor 
een kapitaal bezigt van 10 a 12 millioen, hetwelk met voordeel 
bij het gouvemement zou kunnen geplaatst worden. 

Zijze1ve is niet overtuigd, dat de lijnwaadhandel aan haar eenig 
voordeel zal afwerpen, waarom anders verlangt zij van het 
gouvemement eene garantie tegen verlies van 6 %, ongerekend 
de zoogenaamde extra-onkosten? 

En eindelijk is het te voorzien,dat, zooals nu reeds plaats vindt, 
zij daardoor het bestuur in lndie meer dan eens zal belemmeren 
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door eene aanvrage om meer producten dan hetzelve soms be
schikbaar zal hebben. 

Het is er verre van af, dat ik der Maatschappij 'den lijnwaad
handel zou willen ontzeggen, maar ik zie niet eene reden om 
haar dien te doen drijven, terwijl daarbij alle de kwade kansen 
voor het gouvemement zijn. 

Ik heb gemeend omtrent deze aangelegenheid zonder de min
ste achterhoudendheid U. M. mijn gevoelen te moeten mede
deelen en ik vertrouw, dat uit al het vorenstaande het H. D. 
begrijpelijk zal worden, waarom ik ten slotte van mijn geheim 
kabinetrapport van heden 1) de voorkeur meende te moeten 
geven aan het denkbeeld omtrent de verlenging voor den tijd 
van een jaar der met de Maatschappij bestaande overeenkomsten 
boven het sluiten van de nieuw ontworpen contracten. Voor 
het tegenwoordige valt immers ten opzigte van de verbintenissen 
door het gouvemement met de Maatschappij wegens de uitzen
ding van lijnwaden niets te veranderen, omdat zij daardoor in 
onnoodige onaangenaamheden met de fabriekanten zou kunnen 
geraken, maar dit behoeft niet mede te brengen, dat het gouver
nement zich opnieuw voor eenen langeren termijn dan hoogst
noodzakelijk is, zou moeten binden aan eenen staat van zaken, 
die-ik herhaal zulks- voor hetzelve hoogst nadeeligis,zonderdat 
daarbij de Maatschappij zelve eenig voordeel heeft, althans niet 
voor zoover ik berekenen kan. 

Ik moet mij dan ook onthouden van eenig stellig advies hier
omtrent, alleenlijk U. M. verzoekende om dit mijn rapport ge
lijktijdig met mijn geheim kabinetsrapport van heden ,) om 
derzelver verband in overweging te willen nemen, zullende het 
mij aangenaam zijn alsdan later te mogen vememen tot welke 
beschouwingen het hierboven bijgebragte omtrent den lijnwaad
handel bij U. M. aanleiding heeft gegeven. 

Voorts zou U. M. mij kunnen magtigen om de missive der 
Maatschappij, d.d. 22 dezer .), te beantwoorden, zooals door mij 
fu den loop van dit stuk is voorgesteld geworden .... 

') Zie bl. 7 •• noot 2 , 

8) Ontbreekt. 
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No. 30. 

I840, APRIL I5. - BAUD AAN VAN DER HOUVEN 1). 

(N a betoogd te hebben, dat het beter zou zijn alzonderlijke overeen
komsten flOor consignatien, floor goederen en passagiers, en flOor 
lijnwaden te sluiten, vervolgt hij :) 

Wat nu dat speciale lijnwadencontract betreft, hetzelve zou 
al zeer eenvoudig kunnen zijn. Het kan toch uw bedoeling niet 
wezen de in art. 4 van het bestaande contract I) voorkomende 
garantie tegen verlies op den duur te blijven behouden. Mij 
dunkt, dat de bescherming, aan de Maatschappij verzekerd, 
van 25 % tegen vreemde en van I2t % tegen nationale concur
rentie, thans, nu haar debiet van lijnwaden in Indie eenen vasten 
plooi verkregen heeft, de garantie tegen verlies. welke haar vroe
ger verleend werd om tot zoodanigen vasten gang te kunnen 
geraken, overbodig maakt. Die garantie, vroeger I2 %, is ver
volgens verminderd op 6 %, met de meermalen ter sprake ge
bragte bedoeling om dezelve geheel te doen ophouden, wanneer 
de Maatschappij dezelve niet meer zou behoeven om tegen de 
concurrentie bestand te zijn, en het komt mij voor, dat dit oogen
blik thans gekomen is. Uit de weglating der garantie voIgt 
natuurlijk vanzelf, dat het Departement zou afzien van het regt 
om voor een bedrag van een millioen de fabrikanten aan te 
wijzen, die met leverantien zullen worden begunstigd. 

NO·3I . 

I840, MEl 6. -:- BAUD AAN VAN DER HOEVEN a). 

Ik maak bedenkingen tegen het in de wereld brengen van een 
stuk, waarin met ronde woorden gezegd wordt, dat aan de Maat
schappij de regten op de door haar in Indie ingevoerde lijnwaden 
zullen worden gerestitueerd. Het is U bekend, hoe dikwijls ge
heirne stukken spoediger algemeen bekend worden dan openbare. 

Na mijn inzien zal het best en minst in het oog loopend 

1) Particuliere correspondentie Baud en van der Houven. 
2) Vgl. no. 28. 
3) Particuliere correspondentie Baud en van der Houven. 
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zijn om eenvoudig weg in het lijnwadencontract 1) (art. 2) 

achter de woorden: op den voet van welke overeenkomst wegens 
deze produkten za1 worden afgerekend, te voegen: 

"met dien verstande evenwel, dat voor de bier bedoelde pro
ducten door de N.H.M., wegens onkosten in Nederland zal kun
nen worden in rekening gebragt voor koffy f .. : en voor suiker L . 
per pikol. 

Wanneer in de plaats van koffy of suiker Banka's tin wordt 
afgeleverd, zul1en de onkosten worden berekend in dezelfde even
redigheid als hierboven is bepaald." 

Gij zult weI de hier opengelatene cijfers willen invullen '). 

No. 32. 

1840, MEl II. - BAUD AAN VAN DER HOUVEN I). 

Ik vind uw betoog ') wegens de voorkeur van het geheim lijn
wadenartikel zoo voidingend. dat ik deswege geheel uwe denk
beelden omheis. 

De toetreding mijnerzijds tot uw denkbeeid van eene restitutie 
van regten bij geheim artikel c;Iuit in zich. dat ik art. 2 van uw 
concept ,) alsnu aanneem .... VoIgt uwe zinsnede omtrent renten5), 

door mij bestreden en door u in den voor mij liggenden brief t) 
opnieuwverdedigd. 

Bij het lezen van uwe warme verdediging rijst onwillekeurig
lijk de vrage, of er dan hier rede is van eene kwijnende inrigting, 
welker kapitaal uit grootmoedigheid bestaat, welker handelingen 
Ioutere daden van zelfopoffering zijn en die fraaye sentimenten 
als dividenden uitkeert. Laten wij, mijn vn'end, ons liever de 

') Het concept o)ltbreekt. 
I) In zijn antwoord van 9 Mei d . a.v. schrijft van derHouven: "Blijft gii. volstrekttegen 

mijn onlangs door u gewild, geheim artikel, dan verzet ik mij niet tegen het vinden der 
vefgoeding van regten in verhoogde onkosten .... Waarlij~, dit lijnwadencontract, met 
deszelfs bedekt beginsel van vergoeding wegens regten, zou geene mindere geheimhou· 
ding vorderen dan mijn geheim artikel". . 

I) Particuliere correspondentie Baud en van der Houven. 
') Zie hierboven, noot 2. 

5) Bedoeld is de berekening van rente over de uitgesch~ten gelden bij den aankoop 
der katoenen en wollen stoffen. 

I) Schrijven van '9 Mei 18-1;0. . 
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wezenlijkheid voor den geest brengen en ons toestemmen, dat 
gij en ik spreken van eene opulente maatschappij, welker akti~n 
staan op 180 %, die sedert eene reeks van jaren boven bare renten 
8 a IO % heeft uitgedeeld en die dit alles verkregen heeft door 
hare betrekkingen met bet gouvernement. Dat het gouverne
ment die voordeelen niet toegestaan heeft uit lout ere edelmoedig
heid, is even waar. Hield ik zulks staande, ik zou mij aan dezeUde 
overdrijving schuldig maken, waarvan ik u wensch terug te bren
gen. 

Ik beb nog eenmaal rijpelijk overwogen, of bet billijk is, dat 
renten worden ingewilligd op stortingen, welker oogmerk is om 
de Maatscbappij eene ·kostelooze en zeUs voordeelige remise 
te verschaffen voor eenen lijnwaadhandel, dien zij onder eene 
drieledige bescberming drijft; bet antwoord is ontkennend ge
geweest. Ik zou die renteberekening nimmer kunnen verdedigen, 
wanneer bet er eenmaal toe komen mogt, dat de bandelingen 
van bet Departement zullen blootliggen voor openbare inzage 
en bijgevolg voor openbare berisping, want die twee zaken zijn 
in onze eeuw synoniem. 

Aan den anderen kant geef ik toe, dat er termen zijn om de 
I2t % regten met renten te .rest~tueeren, en ik geef u derhalve in 
overweging om bet tot de renten betrekkelijke gedeelte van uw 
art. 2 weg te laten en het concept geheixn artikel op eene ge
schikte plaats te vermeerderen met de woorden: "met bijbereke
ning van renten a 5 % 's jaars" .... 

No. 33. 

1840, MEl 13. - VAN DER HOUVEN AAN BAUD 1). 

Dat beginsel (rentevergoeding) aangevende en verdedigende, 
stond mij niets van de door u vermelde groOtmoedigheid, zelf
opoffering en fraaye sentimenten, maar enkel en alleen loutere 
wezenlijkheid voor den geest... Of is het niet waar betgeen 
ik aanvoerde aangaande den aard der betrekking van de Maat
scbappij tot bet faorykwezen, bet toegeven op de zoo belangrijke 

1) ParticuJiere correspondentie Baud en van der Houven. 

NED . ECON.-HIST. ARCHIEI'. ,.v.RBOEK II . 6 
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punten van waarborg tegen verlies en rente op de uitgescbotene 
gelden, bet onraadzame van eenen verkoop van producten in 
Indie, bet belang, ook voor bet gouvemement, van de eenbeid, 
in en door de Maatscbappij daargesteld, en de onmogelijkheid 
om duidelijker te doen blijken dan ik bet deed, dat de Maatscbap
pij zicb na bare roeping op bet standpunt der algemeene belangen 
weet te plaatsen? En als dit alles nu waar is, boe kan ik dan de 
renteberekening over bet gestorte uit de opbrengst der lijnwaden 
loslaten? 

... Mijne overtuiging omtrent deze renteberekening onder
ging alzoo door de kennisname van de uwe geene verandering. 
Ook is bet te vermoeden, dat op dit punt door den Raad niet 
zal kunnen worden toegegeven. Nogtans wil ik in deze officieuse 
onderbandeling bet gebeel der contractvemieuwing niet afhanke
lijk hebben gesteld van dit punt. BlijU tegen mijne boop en ver
wachting uwe overtuiging mede onveranderlijk, dan trede de 
berekening van rente over regten in de plaats van die over bet 
gestorte provenu, en dan moge de Raad dit punt ten finale "be
slissen. 

No. 34. 

I840, MEl I9. - BAUD AAN VAN DER HOUVEN 1). 

Bij gelegenheid der antwoorden, aan de Staten-Generaal over 
de voorgenomen verandering van art. 60 der grondwet·) ge
geven, zijn omtrent de jaarlijksche finantiele openingen, met dat 
artikel in verband staande, toezeggingen gedaan, de strekking 
hebbende om vertrouwen teweeg te brengen, dat geen gedeelte 
der Indische inkomsten zal worden achterbak" gehouden of ver
zwegen. Men heeft beloofd tot staving van het beschikbaar exce
dent jaarlijks te zullen overleggen: 

a. Een restantstaat der producten, onder berusting der Maat
schappij aanwezig op I Januari van bet jaar. 

b. Enz. 
Het "preekt vanzelf, dat ingeval voor het lijnwaadcontract 

producten in consignatie worden afgegeven, de bovenvermelde 

1) Particuliere correspondentie Baud en van der Houven. 
I) Vgl. bl. 107, noot I. 
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opgave op de eene of andere wijze tullen moeten melding maken 
van de restitutie van regten, door het Departement aan de Maat
schappij te doen, en dit zou als een gevolg der zoo heilrijke publici
teit van alle zaken spoedig den zwakken aarden pot in onaange
name aanrakingen brengen met deszelfs magtigen nabuur, den 
ijzeren pot. Dit is eene zwarigheid van het uiterste gewigt en 
welker oplossing mij veel tijd en nadenken heeft gekost. 

Ten laatste ben ik blijven stilstaan bij het denkbeeld, om aan 
de consignatie der produkten voor het lijnwaadcontract het voor
komen te geven van eenen verkoop aan de Maatschappij en om 
dan de restitutie der 12t % te vinden bij de definitive prijsbepa
ling, die hier te lande zou plaats hebben en welker doel in een 

. geheim artikeJ zou worden uitgedrukt. 
Gij zult dit een en ander breeder uiteengezet vinden in de 

nieuwe concepten 1), die ik hierbij laat toekomen en waaromtrent 
ik hier eenige ophelderende aanmerkingen laat volgen. 

De voorloopige prijzen, waarna de aflevering der produkten 
in Indie zoude geschieden en die in art. 2 van het concept openbaar 
lijnwaadcontract nog moeten worden ingevuld, moeten zoodanig 
worden berekend, dat zij na den tegenwoordigen prijs der pro
dukten en op de a1gemeene voorwaarden der conc;ignatien (be
houdens slechts 3 % provisie), geschikt zijn om hier te lande 
netto de in Iadie gestorte som op te leveren, plus de 12t %, eenig
zins ruim berekend, maar ook niet te ruim. 

Op deze wijze zal de restitutie der 12t % niet verschijnen onder 
de uitgaven, die aan de Staten-Generaal bij de jaarlijksche aan
tooning van het batig slot zu1len moeten worden opgegeven, en 
zullen ook de bedoelde producten kunnen uitgesloten blijven 
van den over te leggen restantstaat, vermits dezelve zullen zijn 
het voorwaardelijk eigendom der Maatschappij. 

Evenmin zal onder de ontvangsten of uitgaven behoeven 
te verschijnen het batig of nadeeJig slot, hetwelk die afrekening 
mogt opleveren, want is er een overschot voor het Departement, 
dan wordt de stortingsprijs in Indie voor het volgende jaar 
slechts iets hooger gesteld; is er daarentegen een tekort voor het 
Departement, dan wordt die prijs eenigzins verminderd. Dit heb 
ik korteJijk omschreven in het 3e der geheime artikelen; 

1) Ontbreken. 
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Deze wijze om de zaak te regelen is, ik herhaal het, de eenige, 
welke mijn brein heeft kunnen uitvindig maken; gaame zal ik 
van u vememen, of gij er iets beters op weet, altoos in het oog 
houdende, dat de opgaven, door het Departement aan de Sta
ten-Generaal over te leggen, door eenen verantwoordelijken 
minister zullen moeten worden onderteekend en dat derhalve 
foutieve opgaven ondenkbaar zijn. 

En nu kom ik op het punt der renten. 
. In het geheim concept zult gij zien, dat ik de rentebetaling 
op de gestorte regten heb toegegeven; dit is billijk om dezelfde 
redenen, waarom de restitutie der hoofdsom zulks is. Maar ik 
heb mij maar niet kunnen overtuigen, dat eene nog ruimere 
bescherming noodig is of redelijkerwijze geeischt kan worden, 
dan reeds gelegen is in de restitutie der regten, de zekerheid van 
retouren zonder schade en het verdienen van 3 % kommissie 
op diezelfde retouren. 

Ik zou trouwens ook geen weg met die renten weten. Het be
palen voor de afgestane producten van prijzen, 12t % lager 
staande dan de prijzen van den dag, loopt reeds gevaar genoeg 
van te worden opgemerkt. Maar zoo dat verschil 5 % grooter 
en dus 17t % was, zou het onmogelijk worden hetzelve te be
mantelen .... 

No. 35. 

1840, MEl 21. - VAN DER HOUVEN AAN BAUD 1). 

WeI heeft de zaak der teruggave van regten hare groote moeye
lijkheden en zijn deze door de jongste geschiedenis onzer wet
geving nog vermeerderd! Op het mij voorgedragen produkt van 
uwvindingrijk vemuft kan ik nog zwarigheden genoeg doen hoo
ren, ontleend aan het gecompliqueerde en gefingeerde der zaak, 
de ook door u gevoelde moeyelijkheid van derzelver behoorlijke 
en zoo volstrekt noodige bemanteling, en het niet zeer bestemde 
der marche van uitvoering uwer twee hiertoe betrekkelijke ont
werpen. Doch liever dan al dit bezwaar wenschte ik iets beters 
te kunnen leveren, maar dat kan ik ruet, tenzij gij iets beters 

1) Particuliere correspondentie Baud en van der l{ouven. 
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vinden mogt in en maken kondt uit het denkbeeld om voor het 
bedrag der te vergoeden regten in Indie tot billijke prijzen pro
dukten aan de Faktorij te doen afgeven, dat is finaal verkoopen, 
zoodat die produkten terstond reeds en geheel het eigendom der 
Maatschappij zijn en voor hare eigen rekening herwaarts zouden 
worden overgevoerd. Gij kunt beter dan ik beoordeelen, of de 
bemanteling, die bij uw plan moeyelijk genoeg is om ook daaruit 
een argument tegen de bewuste rentevergoeding te ontleenen, 
al dan niet minder moeyelijk zal zijn bij de verwezenlijking van 
mijn denkbeeld. Oppervlakkig komt mij het eerste voor. Immers 
zou hieruit eene groote vereenvoudiging ontstaan en al het 
gefingeerde in de prijsbepalingen wegvallen, en zoo het, ter betere 
bereiking van het doel, noodig mogt worden bevonden, dan 
behoefde in dezen afstand of eigenlijk verkoop niet enkel koffy, 
maar konden daarip. (om het minder in het oog te doen vallen) 
allerlei produkten en ook tin begrepen worden, terwijl dan deze 
goederen niet voorwaardelijk, maar wezenlijk het eigendom der 
Maatschappij en derhalve aan alIer Ed. Mog. controle onttrokken 
zouden zijn. Dan zooals gezegd, het is slechts een denkbeeld, 
u ter beoordeeling en casu quo ter bewerking voorgehouden. Be
haagt het u niet, dan moet het den door u uitgedachten weg op, 
maar om dan toch de restitutie zoo onmerkbaar mogelijk te doen 
plaats hebben, zou ik u in bedenking geven om voor de stortingen 
uit het provenu van lijnwaden indigo te doen afgeven, daar dit 
artikel, tot de tegenwoordige matige faktuursprijzen afgegeven, 
immers wanneer de qualiteit, zooals wij hopen willen, zich weder 
verbeteren mag. een niet onbeduidend voordeel overlaat. waaruit 
de 12t % te vinden zouden zijn met veel minder gevaar van 
ontdekking dan er ontstaan moot uit de verlaging der koffy
en suikerprijzen. Deze verlaging zou toch nogal aanmerkelijk 
moeten zijn. vooral omdat na 1840 slechts voor de helft van de 
waarde der lijnwaden produkten vermogen te worden gevraagd 
~n echter ele regten over het geheel der in Indie aangevoerde wol
len en katoenen stoffen vergoed moeten worden, en welke vergoe
ding alzoo, bij eenen aanvoer ter waarde van t 7 millioenen, 
t 8 a t 900.000.- zou moeten bedragen .... 
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No. 36. 

1840, MEl 22. - BAyD AAN VAN DER HOUVEN 1). 

Het is mij nog mogelijk geweest de beantwoording uwer 
missive van gisteren I) voort te zetten. 

Alle overige kontrakten alsnu officieus tusschen ons vastgesteld 
zijnde, schiet er alleen nog over om eenige woorden te wisselen 
over het lijnwaadkontrakt. 

Ik heb bedenkingen tegen eenen definitieven verkoop van pro
dukten aan de Maatschappij, welke bedenkingen zijn ontleend uit 
de ondervinding van de moeyelijkheden, welke indertijd de uit
voering van het Preanger-kontrakt I) heeft opgeleverd. Ik wensch 
dus liever de concepten, zooals zij zijn, te behouden; alleen heb ik 
er niets tegen om ook indigo te begrijpen onder de in art. 2 van het 
openbaar lijnwaadkontrakt opgenoemde produkten. Wees nu zoo 
goed om mij op te geven, welke prijzen na uw oordeel achter ieder 
der gemelde produkten in dat art. zouden behooren te worden 

·ingevuld. 
Mij dunkt, dat het best zal zijn om het geheim additioneel 

kontrakt niet te begrijpen in dezelfde officiele behandeling met al 
de overige kontrakten, maar om over hetzelve afzonderlijk te 
schrijven, en het zal wenschelijk zijn, dat door ons de noodige 
voorzorgen worden genomen, opdat dit stuk werkelijk geheim 
blijve en niet in de bureaux in omloop kome. 

No. 37. 

1840, MEl 23. - VAN DER HOUVEN AAN BAUD '). 

Het is mij niet duidelijk van welken aard uwe bezwaren zijn 
tegen mijn denkbeeld om de vergoeding der bewuste regten te 
doen bestaan in eenen definitiven verkoop van producten aan de 
Maatschappij in Indie, ontleend aan de opgedane ondervinding 
wegens moeyelijkheden bij de uitvoering van het Preanger-. 

1) Particuliere correspondentie Baud en van der Houven. 
I) Vgl. no. 35. 
8) Bedoeld is het contract van 8 Maart 1825 betreffende den afstand van Preanger 

koffie aan de Nederlandsche Handelmaatschappij. Hierbij werd voor twaaIf jaar aJIe kof
fie uit de Preanger Regentschappen afgestaan. 

4) Particuliere correspondentie Baud en van der Houven. 
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contract 1); 6f ik heb mij niet bestemd genoeg uitgedrukt, 6f het 
valt in het oog, dat de nu door mij gewilde verkoop weinig ge
meens heeft met het moeyelijk zamengestelde Preanger-hypo
theek. Met inspanning ben ik over de zaak blijven nadenken, met 
dit gevolg, dat ik in toenemende mate uw ontwerp, hoe subtiel 
ook overigens uitgedacht, van hoogst moeyelijke en bedenkelijke 
uitvoering heb gevonden, terwijl daarentegen mijn plan zich 
langs hoe meer, in aard en werking, als eenvoudig, gemakkelijk en 
doelmatig bij mij aanbeveelt, zonder dat ik overigens mijne voor
liefde hoegenaamd voor hetzelve gevoel anders dan die, welke uit 
deze overtuiging ontstaat. Hoe bezwaarlijk, ik zou haast zeggen 
hoe onmogelijk zal niet de uitvoering en geheimhouding tevens 
zijn van dit geheim contract, zooals uw ontwerp daar ligt! En dit 
vooral na 1840, wanneer slechts de halve waarde der stoffen zal 
vermogen te worden gestort en een beloop van omstreek~ negen 
tonnen gouds zal moeten worden gevonden in verlaging van prij
zen op producten ter waarde van p.m. f 3.500.000.-. Bovendien 
zullen deze producten afzonderlijk moeten worden gehouden en 
alzoo op facturen, boeken enz. afzonderlijk beschreven, want er 
moet eene afzonderlijke, op zichzel\'e alles behalve eenvoudige 
afrekening telken jare over plaats hebben. Hoe zou zulk eene 
zaak, aldus marcherende, buiten de bureaux te houden zijn? 
Ook komt de prijsbepaling mij ten uiterste moeyelijk voor. Im
mers de verlaging zal, om de zooeven genoemde reden, voor 1841 
en vervolgens het dubbel moeten bedragen van die voor 1840. En 
wat nu aan te nemen als voorloopige, wat later als finale prijzen, 
en hoe dan nog met het saldovan afrekening? Waarlijk, ik zie er 
niet door. Daarentegen ken ik niets eenvoudiger dan dat de 
Factorij in Indie een gegeven bedrag aan regten betaald, voor 
dat bedrag tot billijke prijzen in Indie producten ontvangt, welke 
ook, tin niet uitgezonderd, en dat deze terstond en geheel het 
eigendom der Maatschappij zijn en onmiddelijk afgenomen wor
den onder de goederen, welke zij voor hare eigene rekening vandaar 
ontvangt. Langs dezen weg komt mij de uitvoering op alle punten 
en tevens de zoo hoogst noodige geheimhouding ligt voor. Ik bid 
u, vergelijk de beide denkbeelden nog eens, vooral in den gang 
van beider verwezenlijking, zoo gij er geen bezwaar in vindt van-

1) Vgl. bl. 86, noot 3. 
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wege de bemariteling, welke mij op deze wijze niet moeyelijk 
toeschijnt. . ... Het komt mij voor, dat dit geheime additionele 
en ook het lijnwadencontract niet bepaaldelijk in de voordracht 
der Directie aan den Raad, althans niet door overlegging der ont
werpen zelve, behoeven te worden begrepen.l! 

No. 38. 

1840, MEl 29. - BAUD AAN VAN DER HOUVEN 1}. 

De bezwaren, die ik heb tegen den in uw schrijven van 23 de
zer I) opnieuw behandelden definitiven verkoop, worden hier
onder nader toegelicht. 

In de eerste plaats ligt het Preanger-contractl) mij nog te versch 
in het geheugen, om het niet als zeker te durven stellen, dat wan
neer er kwestie was van eenen definitiven verkoop, de prijsbepa
ling altoos veel moeyelijkheid zou opleveren, zonder te gewagen 
van de latere reclamatien, die de Maatschappij welligt zou in
brengen, wanneer die prijsbepaling eens tegenviel. Dit een en an
der tach is bij het Preanger-contract het geval geweest, en het is, 
dunkt mij, voorzigtiger zich niet andermaal in dien valschen cir
kel te begeven. Maar in de.tweede plaats, al bestond deze beden
king niet, dan nog zou ik moeten verklaren geen kans te zien om 
bij eenen definitiven afstand het geheim in Indie te bewaren. 
Elkeen zou daar op zijne vingers kunnen narekenen hoeveel de 
Maatschappij op den opgegeven definitiven prijs zou winnen, en 
wanneer dit nu juist 12t % op de faktuurswaarde der lijnwaden 
uitmaakte, zou de conc1usie weldra de kolommen der Singapore 
Free Press versieren. Dit gevaar zal vee! minder zijn op de doori 

mij voorgesteide wijze. Men zal weI berekeningen kunnen bouwen 
op den voorloopigen prijs, maar onbekend met den definitieven 
prijs (die zelfs niet aan den Gouvemeur-Generaal zal woI'deh me: 
degedeeId), zullen die berekeningen altom; leiden tot onvolledige 
reSultaten, terwiji men mij dus alle aanmerkingen, die onverhoopt 
door den Gouverneur-Generaal over die voorloopige prijzen mog-

1) Particuliere correspondentie tusschen Baud en van der Houven. 
") Vgl. no. 37. 
I) Zie bl. 86, noot 3. 
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ten worden gemaakt, zal kunnen krachteloos" maken door het 
antwoord, dat die voorloopige 'prijzen niets ter zake doen, ver
mits de wezenlijke waarde der produkten wordt in het oog gehou
den bij de definitieve prijsbepaling in het moederland. 

Uit uwen brief laat zich afieiden, dat gij welligt eene splitsing 
beoogt, namelijk dat over de 13.000.000.- produkten in consig
natie zouden worden afgegeven in de 3e klasse en dat de defini- ' 
tieve afstand zich zou bepalen tot de 1900.000.-, die jaarlijks 
aan regten te betalen zullen zijn. Niets is gemakkelijker voorwaar 
dan aan den G.-G. te schrijven, dat hij jaarlijks voor ongeveer 
1 1.000.000.- aan produkten moet verkoopen aan de Factorij. 
Maar wat zal hem dan daarbij gemeld worden omtrent de beta
ling of verrekening dier som? Dat dit een en ander in Nederland 
zal geschieden? Zeer weI. Maar dan zal hij dat millioen brengen 
op zijne staten, als eene in Nederland ontvangbare som, in min~ 

" dering der remises, en dan zal zeker Iastig, maar edelmogend koI
legie dadelijk vragen, wat er van dat millioen geworden is. Di~ 
kan immers niet. Er is hier rede van het moeyelijk vraagstuk om 
in openbare staten eene jaarlijks uitgave van p.m. 11.000.000 te 
bemantelen, en ik zie daartoe niet anders kans dan op de door 
mij voorgesteide wijze. 

No. 39. 

1840, JUNI 2. - VAN DER HOUVEN AAN BAUD 1). 

Mijn antwoord op de uwe van 29 passato I) kan kort zijn. 1k 
herhaal, dat ik uw bezwaar, aan het Pre anger-contract ontleend, 
niet begrijp .... Uw tweede bezwaar deed mij betwijfelen, of mijn 
denkbeeid omtrent dezen verkoop nog weI door u gevat is. Im
mers "ik bedoelde geene winst voor de Maatschappij op deze pro
ducten, maar alleeneene billijke prijsbepaling naar de waarde van 
den dag, altijd om den aard der zaak eer uitzigt op eenige winst 
dan op verlies met zich brengende. Werkelijk bedoelde ikeenen 
definitiven afstand voor de p.m. 1900.000.-" aan regte~ en li~t 
aan uwe beoordeelingover, wat er was van de noodzakelijkheid en 

1) Particuliere correspondentie Baud en van der Houven. 
I) Vgl. no. 38. 
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mogelijkheid der bemanteling bij den Gouvemeur-Generaal. Be
staat de eerste en niet de laatste, danmoge het den weg opgaan, 
doo! u uitgedacht; doch vooraf hoop ik dan mijne bezwaren, die 
gij kent, weggenomen, althans veel venninderd en het donkere, 
hetwelk den gang der uitvoering voor mij kenmerkt, opgehelderd 
te mogen zien. 

No. 40. 

1840, JUNI IS. - VAN DER HOUVEN AAN BAUD I}. 

Ons onderhoud van den sen dezer heeft Inij doen zien, dat 
aan het plan om voor qe bewuste regten producten in vollen 
eigendom aan de Maatschappij te doen overgaan, geen gevolg kan 
worden gegeven. Nu zijn uwe ontwerpen van een lijnwadencon
tract en geheime overeenkomstl ) opnieuwen aanhoudend door mij 
overwogen geworden, vooral met een oog op den gang der uit
voering, en de volgende opmerkingen, die ik aan uwe beoordee
ling onderwerp, zijn de uitkomsten geweest van Inijn nadenken. 

Concept-lijnwadencontract I}. 

De verbindtenis aan het slot van art. 1 tot voortdurende uit
breiding der voortbrengselen van het fabrykwezen schijnt mij 
onnoodig, zeUs ondoelmatigtoe, vooral in een contract voor tien 
jaren. 

In art,,2 dient nu te worden gesproken van producten in con
signatie. Dit laat zich voegzaam zoodanig doen, dat daardoor 
art. 2 van het geheime ontwerp geheel kan wegvallen. 

De nader in te vullene prijzen, (wanneer ik uw antwoord op deze 
regelen zal ontvangen hebben), zullen op eene winst van plus mi
nus 1 900.000.- moeten worden aangelegd over eene hoeveelheid 
producten, eene waarde van 13.500.000.- voorstellende, want 
deze overeenkomsten verkrijgen geene terugwerkende kracht. 
Het thans nog bestaande lijnwadencontract I} erlangt volledige 
uitvoering en de daaruit voortvloeyende verantwoordingen zul-

1) Particuliere correspondentie Baud en van der Houven. 
I) Vgl. no. 41. 
I) Van 23/24 October 1838; vgl. no. 28. 
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len, ook met opzigt tot de terugbetaling der regten, plaats hebben 
op den vorigen voet. Derhalve zal de vergoeding van regten door 
middel van daarvoor tot lagere prijzen af te geven producten in 
consignatie eerst te pas komen met opzigt tot de regten, te vol 
doen in Indie voor de na I July e.k. uit te zendene wollen en ka
toenen stoffen, en reeds met I January 1841 komt de bepaling in 
werking, dat slechts de helft der factuurswaarde zal worden ge
stort in 's lands kas •.•. 

No. 41. 

1840, JUNI 15. - ONTWERP-OVEREENKOMST TUSSCHEN DEN 

STAATSRAAD AD INTERIM, BELAST MET DE DIRECTIE VAN 

HET DEPARTEMENT VAN KOLONI~N, EN DE NEDERLAND

SCHE HANDELMAAI'SCHAPPIJ 1). 

ARTIKEL I. 

Een bedrag van 5 millioenen guldens blijft, voor zooverre geene 
beletselen van hooger hand (force majeure) dit verhinderen, als 
minimum vastgesteld voor de uitzendingen van binnenslands 
vervaardigde wollen en katoenen stofien, jaarlijks door de Ne
derlandsche Handelmaatschappij naar Nederlandsch Oost-Indie 
te doen, en deze Maatschappij verbindt zich al verder om, over
eenkomstig hare oorspronkelijke bedoeling, bij de daarstelling 
van een fabrykwezen in Nederland voor hare uitzendingen geen 
ander maximum aan te nemen dan dat, hetwelk door die bedoe
ling zelve wordt aangewezen, te weten: het zoo na mogelijk ge
heel voorzien in de behoefte der Nederlandsche Oost-Indische 
kolonien aan wollen en katoenen stoffen van uit het moederland; 
waartoe zij, voortgaande op het ingeslagen spoor, krachtdadig za1 
blijven pogen het voortbrengend vermogen van het fabrykwezen 
hier te lande te doen vermeerderen. 

ART. 2. 

Desverkiezende za1 de Maatschappij, te rekenen van den len 
January 1841, de helft der factuurswaarde van de in elk jaar in 

1) Particuliere correspondentie Baud en van der Houven; bijlage bij no. 40. 

/ 
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Indie aangevoerde stoffen kunnell storten in 's lands kas te 
Batavia, en daarvoor aan het Indisch Bestuur kunnen aanvra
gen producten in consignatie, in welk geval dan ook die produc
ten aan haar zullen moeten worden afgestaan als behoorende tot 
de 3e klasse, bedoeld bij het algemeen consignatiecontract 
van .... a). Telken jare zal tusschen de contracterende partijen 
worden geregeld de prijs VOOI" die producten door de Nederland
sche Handelmaatschappij aan het Departement van Kolonien 
te valideren, wordende intusschen als voorloopige maatstaf voor 
de stortingen en afieveringen in lndie het volgende tarief bepaald: 

Koffy ..................... f a) per pikol. 
Suiker ' ............. " . . . . . .. - per piko!. 
Tin ....................... - per piko!. 

Dit tarief zal bij verandering van prijzen nader kunnen worden 
herzien. 

ART. 3. 

Tot den laatsten December 1840 zullen de stortingen in 
's lands kas te Batavia worden aangenomen voor het volle be
loop der a~gevoerde stoffen. 

ART. 4. 

De tijd van ingang van het tegenwoordige contract wordt be
pa8Jd'Op I July 1840, terwijl hetzelve van kracht zal zijn tot en 
met het jaar 1849. 

No. 42. 

1849, JULl I4. - VAN DER HOUVEN AAN BAUD 1). 

Het kan u gewis niet verwonderen. dat uw stilzwijgen omtrent 
de zaak der contract-vernieuwing mijne bevreemding wekt. 
Reeds verstreek meer dan de helft van het jaar, waarover deze 
nieuwe contracten - dat wegens de lijnwaden uitgezonderd -
loopen en zeUs dit laatste moet geacht worden vanaf primo dezer 
t~ zijn in werking gekomen. lntusschen la,at de officieele afdoe-

a) NWt ingevuld. 
1) Particuliere correspondentie Baud en van der Houven. 
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ning dezer zoozeer aangelegene zaak zich ~achten en is zelfs onze 
officieuse onderhandeling omtrent het lijnwaden- en geheim ad
ditioneel consignatiecontract nog niet geheel geeindigd: immers 
ontbreekt mij nog omtrent dit een en ander uw antwoord op mij
nen laatsten 1). De gang der nieuwe orde van zaken wordt voor het 
loopend,e jaar te moeyelijker in mijn oog, naar gelang deze vertra
ging verder voortduurt. De uitzending van lijnwaden by. kan niet 
stilstaan, maar de voet, waarop die te bewerkstelligen, dient dan 
ook nu onverwijld definitief te worden bepaald en in het alge
meen de Factorij in Indie, waar al deze contracten toch werken 
moeten, met derzelver zakelijken inhoud ter voorkoming van 
misvatting en verwarring en ter wegneming van langdurige on
zekerheid eindelijk bekend gemaakt. Ik bid u derhalve, doe iets 
van u hooren, want er verliep reeds meer dan eene maand sedert 
de Raad tot het sluiten dezer overeenkomsten magtiging ver
leende, en er is met betrekking tot den gang der uitvoering dezer 
verschillende contract en veel te bepalen, voor te schrijven en te 
regulariseren, hetwelk niet wei anders dan met de wederzijds 
geteekende verbindtenissen in de hand geschieden kan. 

No. 43. 

1840, AUGUSTUS 31. - BAUD AAN DEN KONING I). 

Aan het slot van mijn eerbiedig rapport van den 3en July 1. 1. I) 
had ik de eer de aanmerking te maken, dat in de bij hetzelve ge
maakte berekeningen omtrent het waarschijn1ijk batig slot der 
Oost-Indische Administratie over het jaar 1840 niet voorkwam 
eenige geldelijke ondersteuning aan de Nederlandsche Handel
maatschappij terzake van den lijnwaadhandel en dat derhalve, 
zoo het Rijk eene volstrekte behoefte had aan de volle som, die 
volgens de toen gemaakte berekening nog beschikbaar zou blij
yen, die ondersteuning zou moeten ophouden. 

Het is mij niet gebleken, dat het Departement van Financi~n, 
hetwelk op bovengemeld rapport door U. M. gehoord is geworden, 

1) Vgl. no. 40. 
I) Verbaal van 31 Augustus 1.840, Kabinet, Geheim,la. RU. 
3) Verbaal van 3 Juli 1840, Kabinet, Geheim, la. ye. 
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zich over het punt, waarvan hier de rede is, heeft uitgelaten. Ook 
is mij daaromtrent tot heden het welmeenen van U. M. niet ken
baar gemaakt en het zal echter noodig zijn, dat hiertoe eene be
slissing worde genomen. 

Het lijnwaadcontract, tot welks sluiting het Departement van 
Kolonien is gemagtigd geworden bij missive van den heer S. v. S. 
van den 1gen October 1838 1), is op den len July j.I. ten einde ge
loopen. Volgens dat contract genoot de Maatschappij de vol
gende voorregten als middelen van aanmoediging om aan haren 
lijnwaadhandel de grootst mogelijke uitbreiding te geven: 

a. Garantie tegen verlies tot een beloop van 6 % op de geza
\llelijke factuurswaarde, bezwaard met renten. 

b. Vrijheid om hare lijnwaadgelden op Java in kas te storten en 
daarvoor producten in consignatie te nemen. 

c. Vrijheid om op die con::;ignatien - hoezeer het belang der 
Maatschappij zelf rakende - 3 % commissie te mogen re
kenen. 

d. Restitutie der 12t % inkomende regten, door de Maat
schappij op Java betaald wordende, ingekleed onder een ver
hooging van onkosten op den aanvoer der producten. 

e. Vrijheid om op de gelden, te Batavia in kas gestort, renten 
te mogen in rekening brengen tot aan den afloop der con
signatien bier te lande. 

AI deze voorregten liggen in het bedoelde lijnwaadcontract op
gesloten, hoezeer niet aIle uitdrukkelijk daarbij aangewezen. 

In mijne voorloopige onderhandelingen met den heer van der 
Houven over de vernieuwing van dat contract was het mij gelukt 
hem te doen afzien: 

a. van de guarantie tegen verlies; 
e. van de intrestberekening op de gestorte gelden; 
zoodat de ondersteuning der Maatschappij zich voor het ver-, 

volg zou bepaald hebben tot de voorregten, sub b, c en d aan
gewezen. 

Toen de Ie Ju1i daar was, drong de heer van der Houven op 
eene eindbeschikking aan, doch ik moest, alvorens daartoe te 
kunnen medewerken, in het bezit zijn van U. M.'s beslissing op 
het reeds aangehaalde slot van mijn geheim rapport van 3 July 

1) Verbaal van 20 October 1838, Kabinet, Geheim, lao Q7. - Bedoeld is het contract 
van 23/24 October 1838; vgl. no, 28. 
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j.I. I), vermits het daarvan zou afhangen, of het punt d (restitutie 
van 12! % regten) al of niet een gedeelte der nieuwe overeen
komst zou kunnen uitmaken. Daar de zaak inmiddels niet stil 
kon staan, kwam ik met den heer van der Houven mondeling 
overeen, dat de verzending posterieur 1 July j.l. zou geacht wor
den te zijn gedaan op den voorloopig afgesproken voet. 

De factuurswaarde der lijnwaden is thans 's jaars ongeveer 
f 7.000.000.- en de restitutien zullen derhalve met inbegrip der 
additionele verhooging .) ongeveer f 900.000.- beloopen, zoodat 
de vrage eigenlijk hierop nederkomt, of de aan de schatkist in 
1841 en 1842 toegedachte uitkeeringen (voorloopig berekend op 
f 3.400.000.- en 14.000.000.-) vatbaar zijn om te worden ver
minderd tot 12.500.000.- en 13.100.000.-. 

Deze vrage aan de hooge beslissing van U. M. onderwerpende, 
heb ik de eer H. D. te doen opmerken, dat zoo die beslissing mogt 
zijn van eenen negatieven aard, de Maatschappij evenwel nog on
dersteuningen in haren lijnwaadhandel ondervinden zal, die aan 
geen particulier ten deel vallen en van zeer beduidend belang 
zijn, te weten: zekerheid van snelle en kosteloze retouren en het 
genot van 3 % commissie op die retouren, hoezeer dezelve hare 
eigene zaken betreffen. 

De Maatschappij zal door die ondersteuning bij voortduring 
worden in staat gesteld den lijnwaadhandel te drijven op eene zeer 
groote schaal, maar zij zal wanneer de restitutie der regten haar 
ontvalt, hare expeditien moeten bepalen tot de meest gewilde 
sorteringen, zich onthoudende van het zenden van al wat bij on., 
dervinding steeds verlies geeft en waarmede zij echter dusver 
voortging, omdat die verliezen door de schatkist werden ver
goed. 

Het laat zich begrijpen, dat eene inkrimping van sommige ver
zendingen aanleiding geven zal,immers aanvankelijk, tot eenig on
gerief en klagten,maar of dit genoegzame redenen zijn om deOost
Indische uitkeeringen aan de schatkist gedurende de twee eerst
volgende jaren met 11.800.000.- te verminderen, schijnt met 
het oog op de omstandigheden des rijks te kunnen worden be
twijfeld, en zulks te meer, omdat de bijzonderheden, vermeld in 

1) Vgl. bl. 93. noot 3. 
') Bedoeld zijn de uitzendingen krachtens het additioneele contract van 29 Aug./x+ 

Oct. 1837: vgl. no. 25. 
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mijn geheim rapport van den 13en Juny j.l. 1), in dit gedeelte der 
werkzaamheden van de Maatschappij getuigen van eenen gesta
digen vooruitgang in bekwaamheid en spaarzaam overleg, zoodat 
er uitzigt bestaat, dat met de onderc;teuning, welke haar in aUe 
geval toegedacht is, de Maatschappij den lijnwaadhandel met 
vrucht zal kunnen blijven drijven. 

Ik heb den heer Staatsraad van der Houven reeds mondeling op 
eene min gunstige beslissing op het bedoeld punt voorbereid en 
verzoek alsnu U. M. mij weI met eenigen spoed H. D. welbehagen 
ten deze te doen kennelijk worden, want, zooals gezegd, op al wat 
'sedert 1 July verzonden is en wordt,zal men zich redelijkerwijze de 
restitutie moeten laten gevallen, totdat de intrekking van dat 
voorregt op eene stellige wijze aan de Maatschappij aangekondigd 
zal zijn. 

No. 44. 

1840, SEPTEMBER 5. - DE KONING AAN BAUD "}. 

Het zeer geheim kabinetsrapport van Uwe Exc., gedagteekend 
31 Augustus 1.1. 8}, behandelt meer opzettelijk de vraag, of aan de 
Nederlandsche Handelmaatschappij bij voortduring de teruggave 
zou behooren verzekerd te worden van de 12t % inkomende reg
ten, door haar wegens den invoer van lijnwaden op Java betaald 
wordende. 

Na overweging van dat rapport, in verband met het ten slotte 
van hetzelve aangehaalde d.d. 13 Junyl), en zich overigens ge
reedelijk vereenigende met de strekking van den twijfel, door 
Uwe Exc. ten aanzien van de bedoelde vraag in het midden ge
bragt, is het den Koning voorgekomen, dat de omstandigheden, 
waarin het rijk zich voor het tegenwoordige is bevindende, niet 
veroorloven om de aan de schatkist in 1841 en 1842 toegedachte 
uitkeeringen ten laste der Indische fondsen te verminderen met 
de sommen, welke voor het doen der onderhavige teruggave -
en alzoo ten bedrage over elk ' dier jaren van 1900.000.- zou
den wordenvereischt, e~ zulks te minder, daar blijkens Uw voor-

') Verbaal van 13 Juni 1840, no. 223 Geheim. 
IJ Verbaal van 19 October 1849, la. ·AU. 
8) VgI. no. 43. 
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noemd rapport van 31 Augustus 1.1. 1) de Maatschappij door het 
blijvend bezit van de voorregten, daarbij sub b en c vermeld (de 
zekerheid namelijk van snelle en kostelooze retouren en het genot 
van' 3 % commissie op dezelve) voortdurend in staat zal zijn den 
lijnwaadhandel op eene zeer groote schaal te kunnen drijven. 

Voor het onverhoopte geval echter, dat de ondervinding mogt 
aantoonen, dat de zooeven omschreven voorregten niet ge
noegzaam zijn om het ten dezen beoogde doel te helpen bereiken, 
zal de Maatschappij zich nader kunnen aanmelden tot het erlan
gen van zoodanige verdere voorzieningen in het belang van den 
lijnwaadhandel, welke alsdan bevonden zouden worden nood
zakelijk en billijk te zijn. 

Intusschen is zulks niet te verwachten; vermits de Nederland
sche Handelmaatschappij zich in de gelegenheid bevindt om zoo
danige nadere schikkingen omtrent den lijnwaadhandel te treffen, 
welke - zoo verder vertrouwd wordt - genoegzaam zullen zijn 
om aanleiding tot verliezen voor te komen. 

No. 45. 

1840, SEPTEMBER 7. - BAUD AAN VAN DER HOUVEN I). 

Mijn lang stilzwijgen op de Uwe van 15 Juny 1.1. ') betrekkelijk 
het nieuw te sluiten lijnwaadcontract, is veroorzaakt geworden 
door de onzekerheid, of er weI mogelijkheid zou bestaan om de 
restitutie van inkomende regten, door de Maatschappij begeerd, 
bij voortduring aan haar toe te zeggen. 

Vroeger scheen de voorname moeyelijkheid te zijn, hoedanig 
die restitutie zou geschieden, zonder aan de zaak eene gevaarlijke 
publiciteit te geven. Maar na gelang dat ik beter bekend werd met 
den financieelen nood van het moederland, werd ik naar een 
ander stand punt henen gevoerd. 

Men heeft, gelijk ik u reeds mondeling heb medegedeeld, be
rekeningen van mij gevorderd met het oogmerk om den uitersten 
penning aan te wijzen, die de koloniale kas aan die' van het moe-

1) VgJ. no. 43. 
I) Particuliere correspondentie Baud en van der Houven. 
I) VgJ. no. 40. 
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derland zou kunnen geven in I84I en I842. Bij al die berekeningen 
was de bedoelde restitutie niet begrepen onder de te kwijten 
lasten, doch ik maakte van die restitutie melding onder aanmer
king, dat de financieele omstandigheden van het rijk zouden 
moeten beslissen, of de aangewezen sommen eene vermindering 
van ongeveer 1900.000.- 's jaars, waarop de restitutie berekend 
wordt, zouden gedogen. 

Die vraag aan den Koning voorgehouden hebbende, heeft H. D. 
mij bij zeer geheime missive van den S. v. S. van 5 dezer 1) in 
substantie doen te kennen geven, dat het na rijp onderzoek is 
voorgekomen, dat de omstandigheden, waarin het rijk zich be
vindt, niet veroorlooven om de aan de schatkist in I84I en I842 
toegedachte Indische uitkeeringen te verminderen met de som
men, welke voor de bedoelde restitutie zouden worden vereischt; 
dat derhalve die restitutie vooreerst niet meer zou plaats hebben; 
dat men te minder geaarzeld had dit besluit te nemen, vermits 
de Maatschappij door het blijvend bezit van zekerheid van snelle 
en kostelooze retouren en het genot van 3 % kommissie op de
zelve kan geacht worden voortdurend in staat te zullen zijn den 
lijnwaadhandel op eene zeer gr90te schaal te kunnen drijven. 

Men kan zich de mogelijkheid weI voorstellen, dat de onder
vinding zal aantoonen, dat de zooeyen omschrevene voorregten 
niet genoegzaam zijn om het ten deze beoogde doel te helpen be
reiken. Mocht dit aldus zijn, dan za1 de Maatschappij zich nader 
kunnen aanmelden tot het erlangen van zoodanige van deze voor
zieningen in het belang van den lijnwaadhandel, welke alsdan 
bevonden mogten worden noodzakelijk en billijk te zijn. 

Intusschen hoopt men, dat dit geval zich niet zal voordoen. 
De Maatschappij, die zich thans beschouwen moet a1s geheel vrij 
in de keuze der uit te zenden kwaliteiten en soorten, zal zich in 
de gelegenheid bevinden om zoodanige nadere schikkingen om
trent den lijnwaadhandel te treffen, als genoegzaam zullen zijn 
om bij een goede aanwending der verkregene kennis en onder
vinding aanleiding tot verliezen voor te komen. 

Ik heb gemeend u zonder verwijl van het bovenstaande te 
moeten kennis geven, onder opmerking, dat het te sluiten lijn
waadcontract eene aanmerkelijke wijziging zal moeten onder-

') Vgl. no. 44. 
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gaan,sprekende het vanzelf,dat het gouvernement nu een anderen 
toon moet voeren dan toen die handel als het ware ten koste van 
's lands kas werd gedreven. 

Maar er is nog een ander punt, waaromtrent een vast beginsel 
zal dienen te worden aangenomen; het is dat der stortingen te 
Batavia. 

Uit den hierbij gevoegden financieelen staat in Nederlandsch
Indi~ van 1840 zult gij zien, dat, zal de molen in Indie blijven 
draayen, naar derwaarts moet terugvloeyen, ongerekend eene 
som van t 4.606.320.- voor uitzending van goederen en betaling 
van verlofstraktementen, delegatien enz., eerte waarde van 
f 10.536.227.-, behalven nog f 1.500.000.- voor het beloop der 
Indische onkosten op deproducten,en dus tezamenfI2.036.227.-, 
alles kopergeld. 

Wanneer ik naar Indie zend t 2.500.000.- zilver, gelijkstaande 
met koper............ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. t 3.000.000.-

koperduitenplaatjes, met inbegrip der op de
zelve vallende kosten, voor f 1.600.000.-, 

welke dan, na aftrek der kosten van vermun-
ting, de kas baten met ongeveer. . . . . . . . . . . . - 2.000.000.-

tezamen t 5.000.000.

dan valt er nog te suppleeren om tot de boven-
gemelde som te komen ................... - 7.036.227.-

Totaal als boven t 12.036.227.-

Deze suppletie moet nu geschieden 6f door aan Indie toe te 
staan om aldaar meer producten te verkoopen dan de onder de 
"Ontvangsten" bij het IVe hoofdstuk uitgetrokken f 7.000.000.-

6f door stortingen der Faktorij ten bedrage van f 7.036.227.

koper, gelijkstaande met f 5.863.522.- zilver. 
Deze cijfers zullen weI telken jare verschillen na gelang dat de 

bijzondere getallen van den algemeenen staat grooter of kleiner 
worden, maar dat is zeker, dat, zal er in lndie geene groote onge
legenheid geboren worden, men zich derwijl eens voor al verstaan 
moet en zich vooral in staat moet stellen om bij het minste gevoel 
van financiele belemmering dadelijk den vinger op de zieke plaats 
te kunnen leggen en het geneesmiddel te kunnen voorschrijven. 

De G.-G. schrijft mij in eenen particitlieren brief van 14 April 
het volgende: 
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"Reeds is door de Algemeene Directie met aandrang voorge
steld om tot eenen periodieken verkoop van producten over te 
gaan; in overeenstemming met den Raad van Indie heb ik dit 
voorstel in advies gehouden en aan den Directeur-Generaal opge
dragen om bij de Faktorij te onderzoeken in hoever deze ons kan 
helpen door ruimere stortingen op het lijnwadencontract. In 
hoever dit tot eenig resultaat zalleiden, dud iknogniet te bepa
len ; de Faktorij besteedt hare meeste gelden in particuliere specu
latien, die dan in produkten betaald worden. Hare stortingen zijn 
dus gering en de Directeur-Generaal berekent dezelve voor dit 
jaar op slechts t I.200.000.-. Zij zal dus eene verandering in hare 
handelingen moeten daarstellen, wi! men eenig palpabel nut van 
haren bijstand wachten .... " 

De Uwe van eergisteren deelt mij tijdingen tot I9 Mei mede, 
waaruit weI blijkt van den wi1 der Faktorij om meer te storten dan 
de voorzeker geheel onvoldoende som van t I.200.000.-. Maar 
de gevoerde correspond en tie bewijst, dat noch de Directeur-Gene
raal noch de Faktorij het ware middel hadden bij de hand ge
nomen om te bewijzen wat gestort moest worden om te voorzien 
in's gouvernements behoeften. Over en weder beschuldigt men 
zich van arbitraire ramingen . 

. . .. Maar om dit doel te bereiken moeten onze contracten 
almede de waarheid uitdrukken en dit alles nu leidt mij tot de 
vrage, of de stortingen in Indie nu weI moeten vermeid worden op 
de facultatieve wijze, zooals dusver door u en ook door mij ge
schied is, en waarvan ik het verkeerde in diezelfde mate heb 
leeren inzien, waarin van lieverlede de duisternis, die dusver vele 
zaken omhulde, zich begint op te klaren. Bij het bestaande sys
tema om alle producten naar Nederland te consigneren moet de 
Maatschappij zich verbinden om die som, die blijkens den jaar
lijksch bij het arresteeren der begrooting op te maken splitsing
staat Zal blijken te kort te komen op de ontvangsten in Indie na 
aftrek der van hier te zenden specie en duitenplaatjes, aldaar in 
kas te storten. Kan de Faktorij die verbintenis niet op zich nemen, 
dan moet zij noemen de bepaalde som, die zij storten zal, en het
geen dan nog aan de gehoeften ontbreekt, moet gevonden worden 
door het vermeerderen der rubriek "Verkoop van producten in 
Indie", waaromtrent almede een overleg tusschen de Faktorij 
en de Directie behoort plaats te hebben. 
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Dit staat vast, dat de geldelijke ontvangsten in Indie minstens 
gelijk moeten zijn aan de geldelijke uitgaven aldaar. AI het ge
kibbe1, dat er sedert enige jaren en nu nog over de verrekeningen 
plaats vindt, heeft geen anderen grond dan dat men het ware 
middel dusver niet aangewend heeft om het cijfer der benoodigde 
suppletie te kennen. 

Het lijnwaadcontract is weliswaar niet geschikt noch ,berekend 
om de zaak der stortingen in 't geheel in Indie in het effene te bren
gen; dit zal dooreenafzonderlijkoverlegdienen tegeschieden, waar
toe ik u bij deze uitnoodig. Maar ik geef u intusschen in bedenking 
om het tot de stortingen betrekkelijk artikel van hetzelve te doen 
redigeren in den geest van het hierboven voorgebragte; dat wil 
zeggen, dat de Maatschappij zich verbinde om eene bepaalde som 
's jaars te storten, terwijl wij ons verbinden om die aan te nemen 
tegen produkten van de 3e klasse 1}. 

Overigens, mijn vriend, beschouwt gij bij deze het oude lijn
waadcontract en dus ook de restitutie van regten als stellig 
opgezegd. 

No. 46. 

r840, SEPTEMBER 8. - VAN DER HOUVEN AAN BAUD I}. 

Het zal u niet kunnen bevreemden, wanneer ik u te kennen geef, 
dat uw schrijven van gister 3} ter zake van het lijnwaadcontract 
en der stortingen te Batavia eenen zeer onaangenamen indruk 
op mij heeft gemaakt. Ik neem dien brief en de mij daarbij voor
gelegde berekeningen en redeneeringen in overweging om er nader 
op terug te komen, maar moet u echter nu reeds doen opmerken, 
dat eene eerste lezing mij zeer pijn1ijk aandeed en aandoen moest, 
vermits bij al de onderhandelingen overdejongstgeslotenecontrac
ten is uitgegaan van het beginsel der restitutie van reg ten, en eene 
afwijking van dat beginsel, waarop mede het kapitalisatiecontract 
rust, zou ook mij bij de leden van den Raad niet weinig compro
mitteren, als van mij, op grond van het tusschen ons overeen
gekomene, verstaan hebbende, dat door dit kapitalisatiecon-

') Vermeld in het toen vigeerende consignatie·contract. 
') Particuliere corresPondentie Baud en van der Houven. 
3) Vgl. no. 45. 



IOZ DE LIJNWAADCONTRACTEN 

tract de betrekkingen met het gouvemement zouden worden be
stendigd en uitgebreid niet alleen, maar ook tevens de daaruit 
voortvloeyende voordeeIen, behoudens de met gemeen overleg 
in te voeren bezuinigingen, verzekerd. De teruggave der regten 
stond vast en behoort nog vast te staan. AIleen van de modus 
quo was de rede. De contracten rusten op dien grond. De uit
zendingen van lijnwaden gaan heden nog op dien voet voort; en 
bij hetgeen gij schrijft over den aard des tegenwoordigen lijn
waadhandels van de Maatschappij schijnt.... de geheele ge
schiedenis der invoering van het fabrykwezen, inzonderheid ook 
van die in Zeeland, te worden voorbij gezien .... 

Waarlijk, het is na het gebeurde verre van genoeg om die 
restitutie zoo maar aan te kondigen als met het oude lijnwaden
contract stellig opgezegd, en daarvan alleen wilde ik u heden 
verzoeken nota te nemen. 

No. 47. 

1840, SEPTEMBER 16. - VAN DER HOUVEN AAN BAUD 1}. 

Hoe meer ik uwe missive van 7 dezer I} herlees, hoe minder ik 
mij geneigd of in staat gevoel iets terug te nemen van, of te wijzi
gen in hetgeen ik u daarop voorloopig bij de mijne van 8 dezer 3} 
ten antwoord gaf, en gelijk ik toen eindigde, moet ik heden be
ginnen: het kan u geen ernst geweest zijn en voorzeker geen ernst 
blijven de restitutie der bewuste regten zoo maar te beschouwen 
als vervallen, eenvoudig door dezelve op te zeggen. Ik beschouw 
dat beginsel als onomstootelijk vaststaande, omdat hetzelve 
gegrond is in de tusschen ons gevoerde onderhandelingen ter zake 
der jongst geslotene contracten, die weI degelijk mede op dat be
ginsel rusten. Omtrent het doen ophouden der garantie tegen 
verlies op lijnwaden kwamen wij overeen, maar van het wegvallen 
der restitutie van de reg ten was nooit rede. 

Onze correspondentie is daar om te doen zien, hoe het denk
beeld dier restitutie immer vaststond als een aan geen twijfel 
onderhevig beginsel, van hetwelk door ons werd uitgegaan bij de 

1) Particuliere correspondentie Baud en van der Houven. 
I) Vgl. no. 45. 
I) Vgl. no. 46. 
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mondelinge en schriftelijke overleggingen aangaande de wijze, 
waarop het bedrag dier regten in de kas der Maatschappij zou 
terugvloeyen, en ik zal weI niet behoeven te herhalen, dat het 
weglaten dier restitutie van berekeningen, 's rijks financien be
treffende, en de ongunstige gesteldheid dezer laatsten geene om
standigheden zijn, welker bestaan alleen genoeg is om te ontheffen 
aan de verpligting tot het tenuitvoerleggen van te goeder trouw 
aangegane verbindtenissen. Deze stelling is in zichzelve en om 
hare vatbaarheid van, eenmaal aangenomen, op alle andere ver
pligtingen, uit de contracten voortvloeyende, te worden toege
past, indedaad te onbestaanbaar om te kunnen onderstellen, dat 
uw schrijven werkelijk in dezen zin moet worden opgevat. 

De zekerheid van snelle en kostelooze retouren, waarop gij mij 
wijst, moet niet in het afgetrokkene of met toepassing alleen op 
den lijnwaadbandel der Maats<.happij, maar in verband met het 
geheele zamenstel der jongste overeenkomsten, met het kapitali
satiecontract aan het hoofd, worden beschouwd. Ook ben ik er 
bovendien verre van af om toe te geven, dat deze handel op eene 
zeer groote schaal zou kunnen worden gedreven zonder die 
restitutie en met eenige inachtneming der nationaal gewordene 
belangen van het Nederlandsche fabrykwezen. Dit is veeleer in 
mijn oog eene volslagene onmogelijkheid, en uw redenering op 
dit punt noopt mij tot de herhaling der opmerking, dat de geschie
denis der oprigting van dat fabrykwezen daarbij geheel wordt 
voorbijgezien, terwijl ook de tegenwoordige gesteldheid van het
zelve u niet levendig en in de bijzonderheden schijnt te hebben 
voor den geest gestaan. Immers is de Maatschappij, deels. op 
dringend aanzoek, deels met voorkennis van het gouvernement, 
jegens sommige fabrykanten verbonden door contracten, one
reus van aard en niet maar door eene pennestreek, door eene 
eenvoudige opzegging, dadelijk buiten werking te stellen. Maar 
al ware het ook zoo denkbaar, als het dit niet is, dat de Maatschap
pij zich van al die belemmerende en kostbare verbindtenissen 
ontslagen kon beschouwen, dan zouden nog de gevolgen groote
lijks overweging verdienen. Of wat dunkt u zonder de Maat
schappij van den verderen gang der door bet gouvernement zoo 
zeer gewilde katoenfabrycatie in Zeeland? Wat van de fabryken 
te Haarlem, Leiden en elders, wanneer de Maatschappij zich door 
het gouvernement zelf genoodzaakt zag om die allen los te laten 
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en haar ook af te wenden van de nationale belangen in deze, ten 
einde hetzelve uitsluitend op hare eigene te vestigen? 

En welke waardevalt er, bidde ik u, te hechten aan de vergun
ging, door u aan de M.aatschappij toegestaan om casu quo nadere 
voorzieningen in het belang van den lijnwaadhandel te vragen, 
als nu reeds bij voorraad, boewel geheel ten onregte, die Maat
schappij beschouwd wordt als geheel vrij in deze en in de gelegen
heid om alle aanleiding tot verliezen te voorkomen? Uwe be
schouwingen op dit stuk worden zoo weinig door mij gedeeld, dat 
ik niet anders kan dan hartelijk wenschen u van dezelve op het 
spoedigste te zien terugkomen. Uw schrijven bragt de zaak in 
een gesteldbeid, welke elke regeling van denkbeelden omtrent een 
nieuw lijnwaadcontract of ook maar een artikel van hetzelve, 
tot de stortingen betrekkelijk, ondoenlijk maakt. Zij moet vooraf 
in haren vorigen stand worden teruggebragt, en ik vat niet hoe ik 
op dezen oogenblik een enkel woord zou kunnen redigeren van 
een contract, welks hoofdbeginsel zoo onverhoeds is betwist ge
worden. Intusschen gaan de uitzendingen van lijnwaden op den 
ouden voet en ingevolge de tusschen ons gemaakte afspraak 
voort, gelijk het dan ook weI uit den aard der zaak onmogelijk is 
niet alleen om dezelve eensiags te doen ophouden, maar zelfs om 
geheel veranderde beginselen daarop van toepassing te maken en 
te doen inwerken anders dan tegen een eenigszins verwijderd 
tijdstip in het toekomende. Het minste nadenken moet u hiervan 
overtuigen. 

Het andere gedeelte uwer missive, tot de stortingen in Indie 
betrekking hebbende, komt mij almede voor weinig vatbaar te 
zijn om terstond en finaal afgehandeld te kunnen worden. Ik volg 
eerst uw schrijven deswege op den voet en spreek daarna nog met 
een woord over den splitsingstaat. 

Tegen uw betoog, dat de geldelijke ontvangsten in Indie min,. 
stens gelijk moeten zijn aan de geldelijke uitgaven aldaar, heb 
ik niets in te brengen. Ook ligt deze zaak niet verder op mijnen 
weg dan ik dezelve daarop door u zie brengen, maar uw rede
nering in deze vordert, dat ik er in sommige opzigten bij stilsta. 
Er zal ter bereiking van het genoemde oogmerk aanmerkelijk 
meer dan tot biertoe in Indie moeten worden gestort. Daartoe 
zal de Maatschappij gereedelijk en zooveel in haar vermogen is 
medewerken; doch bet spreekt intusschen weI vanzelf, dat het 
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meerder in Indie gestorte bedrag hier van de opbrengst der pro· 
ducten ingehouden wordende, de uitkeeringen ten behoeve van 
's Rijks schatkist hier te lande in gelijke mate verminderen 
moet. 

Onder de middelen om zoodanige meerdere geldelijke ontvangst 
aan de Indische kas te verzekeren brengt gij, en weI in de eerste 
plaats, dat van eenen verkoop van producten aldaar boven die, 
onder de ontvangsten bij het IVe hoofddeel van uwen staat uit· 
getrokken. Ik mag niet onderstellen, dat hier de rede is van pro· 
ducten, bij het kapitalisatiecontract zoo plegtig en uitdrukkelijk 
aan de Maatschappij verbonden om haar onderpand u,it te maken 
niet alleen, maar ook om aan haar in consignatie te worden afge· 
geven .... 

lntusschen weet ik niet weiken anderen zin aan uw schrijven 
ten deze te geven; want werden geene andere producten door u 
bedoeld dan die, waarover het Indische bestuur vrijelijk mag 
beschikken, dan behoefde ik er niet op gewezen te worden en dan 
kwam ook het overleg niet te pas, waarvan gij verder gewaagt 
een overleg tusschen de Factorij eX). de Directie, waarvan de aard 
en strekking mij niet duidelijk zijn. Dit is duidelijk, dat de be
staande contracten, met name het kapitalisatiecontract, geacht 
moet worden eene verbindende kracht te hebben en dat elke 
verkoop in Indie van de bij dat contract bedoeide producten met 
hetzeive in strijd zou zijn .... 

Over de aanwending van het andere middel, de meerdere 
stortingen in lndie, kan eerst dan bepaaldelijk gehandeld worden, 
dunkt mij, wanneer het nieuwe lijnwaadcontract deszelfs beslag 
verkregen zal hebben of men het tenminste over deszelfs hoofd
bepalingen geheel eens zal zijn; want de mate en (l,ard der uit- · 
zendingen, op dat contract te doen, moeten het bedrag bepalen 
der stortingen, in Indie verlangd, en eerst daama en nadat dezer
zijds vervolgens de middelen der Maatschappij in lndie zullen 
zijn overwogen, zal het facultative in de contracten wegens de 
stortingen door eene positive aanwijzing van het in de Indische 
leas over te brengen bedrag kunnen worden vervangen. 

Er is nog een derde mid del, van hetwelk ik aIleen gewagen wil, 
omdat gij het niet doet, te weten eene vermeerderde uitzending 
van specie. De Maatschappij zal, wanneer daartegen bij uw Depar
tement of dat van Financien geene bedenking bestaat, gereedelijk 
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een grooter bedrag dan 12.500.000.- uit de opbrengst der pro
ducten tot dat doel afzonderen . 

. . . . En wat eindelijk de door u vermelde verbindtenis van het 
gouvernement betreft om de bepaalde te stortene som aan te 
nemen tegen producten in de 3e klasse, zoo vraag ik, of uw voor 
mij liggend schrijven alleen niet het overtuigendste bewijs op
levert, dat hier rede is van stortingen, door het gouvernement 
begeerd, en hoe dan in dienzelfden brief echter de daarvoor af te 
geven producten gezegd kunnen worden te zullen behooren tot 
die, "bestemd om aan de Nederlandsche Handelmaatschappij 
eerie remise te verschaffen voor gelden, door haar in lndie in haar 
eigen belang in kas te storteu"? 

Meer weet ik op uwen brief niet te antwoorden, vriend, en de 
splitsingstaat kan ik niet beoordeelen ... ~ 

No. 48. 

r840, SEPTEMBER 30. - BAUD AAN VAN DER HOUVEN 1). 

Uwe brieven van den 8en en r6en dezer') hebben mij niet 
minder verwonderd dan de mijne van 7 te voren 3) u heeft Irun
nen doen. Zooals ik u in dezen laatsten meldde, heb ik indertijd 
aan den Koning de vraag gedaan, of de financiele omstandig
heden des rijks de voortdurende restitutie van regten aan de 
Maatschappij zouden gedogen. Ik heb u vervolgens mondeling 
voorbereid op een ongunstig antwoord op die vraag en gij 
zult u ook wei herinneren, dat gij blotelijk daarop hebt 

. aangemerkt, dat gij daardoor zeer waart teleurgesteld, doch dat, 
indien het zoo zijn moest, het dan wenschelijk was, dat de Maat
schappij zoo spoedig mogelijk werd gewaarschuwd, opdat zij 
hare maatregelen daarna zou kunnen nemen. En thans ademen 
uw brieven eenen geest, die geheel en al met uwe laatste gezegden 
in strijd is en die, wanneer men denzelven in korte woorden wilde 
uitdrukken, eigenlijk zou nederkomen op het volgende: "Wat 
gaat der Maatschappij de nood van het gouvernement aan, zoo 

1) Particuliere correspondentie Baud en van der Houven. 
0) Vgl. nos. 46, 47. 
8) Vgl. no. 45. 
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zij c;lechts daarin niet deelt". Dit intusschen, mijn vriend, moet 
de geest niet zijn van de betrekkingen der Maatschappij met het 
gouvemement. Gij moet de belangen van dit laatste niet isoleren 
van die der eerste. Gij zijt tegenwoordig geweest bij de conferen
tien, laatc;telijk met den minister van Finantien gehouden, en 
kent dus den hoogen geldelijken nood des rijks. Het oude voor
deel kan niet worden gecontinueerd zonder de belastingen, die 
thans reeds zoo drukkend zijn, nog met ongeveer een millioen 
te vermeerderen of de rente van eene schuld van twintig millioen 
onbetaald te laten, en met zulk een altematief voor zich kan de 
keus niet twijfelachtig zijn. Het is waar, wij zijn in onze particu
liere correspondentie vroeger uitgegaan van de veronderstelling, 
dat de restitutie zou worden voortgezet. Wij verschilden toeIi 
slechts van de modus quo. Maar ik heb u nimmer ontveinsd de 
bijna onoverkomelijke hinderpalen, welke de nieuwe orde van 
zaken met betrekking tot art. 60 der grondwet 1) daaraan in den 
weg stelde, gelijk ik u later meennalen heb onderhouden over de 
nieuwe bezwaren, door den loop der omstandigheden geboren en 
die als het ware het middel om de restitutie te kunnen bewerk
stelligen hebben doen ontvallen. 

Door de zekerheid van geregelde retouren, vrij niet slechts van 
schade, maar bovendien nog een voordeel van 3 % met zich 
brengende, blijft de Maatschappij een zoo groot voorregt genieten 
boven den particulier, dat zij met eenig goed overleg in staat 
behoort te zijn haren lijnwaadhandel met voordeel te blijven 
drijven. Zij zal dan niet meer de lijnwaden bij millioenen ineens 
kunnen van de hand zetten en zal haar zaken wat meer op den 
voet van den particu1ieren handelaar moeten inrigten, maar dit 
is voorwaar geen gerioegzame reden om de zoo diep gezonken 
rijkskas nog van een inkomen van I 1.000.000.- te berooven en 
om de schaal van het openbaar krediet, die reeds zoo hachelijk 
staat, eene beslissende helling naar den kant des verd~rfs te ge
yen. Neen, mijn vriend, dat kan ruet. De president der Maat-

1) Art. 59 (oud art. 60) der Gw. van I840 luidde : 
"De Koning heeft bij uitsluiting het opperbestuur over de volkplantingen en bezittin

gen van het Rijk in andere werelddeelen. 
Aan de Staten-GeneraaI zullen in den aanvang van elke gewone zitting worden mede

gedeeld de laatst ingekomene staten van ontvangsten en uitgaven van opgemelde volk
pJantingen en bezittingen. 

Het gebruik van het batig slot, beschikbaar ten behoeve van het moederland, wordt 
bij de wet geregeJd." 
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schappij mag het tegendeel staande honden, de edeldenkende, 
regtschapene, vaderlandslievende van der Houven kan dit met. 

Ik zend u ter inzage. .. eene beredeneerde aantoning van het 
batigslot voor 1841. Men had gehoopt. dat de 0.-1. bijdragen eene 
bres zouden hebben gestopt van .............. t 6.000.000.-

Mijne berekening belooft niet meer 
dan .. • ............ ~. . .. t 3.381.453.-

Te kort . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. t 2.618.547.
En dit tekort zou nu ten believe der Maatschappij nog met 

t worden vermeerderd I Ik herhaal het, dit kan niet. 
Het gouvernement zal niet ontkennen de Maatschappij inder

tijd te' hebben aangespoord tot uitbreiding del' fabrikatie van 
katoenen en evenmin. dat die aansporing heeft plaats gehad met 
eenen nadruk, die aan hetzelve de verpligting oplegt om deszelfs 
hulpvaardige hand, waar het noodig is, te blijven leenen. Die 
gezindheid blijkt genoegzaam eensdeels uit de ook nu aangebo
den wordende hulp (retouren en 3 % kommissie) en andersdeels 
uit de door u zoo laag geschatte verklaring, dat, zoo het nader 
blijken mogt, dat dit niet voldoende is, men zal trachten nog 
meer te doen. Maar ik kan, zooals gezegd, niet toegeven, dat die 
verpligtingen moeten worden geacht elke andere consideratie 
te moeten doen terzijde stellen, vooral wanneer het nationaal 
bankroet genoemd wordt onder de gevolgen, die door eerie gave 
inwilliging van uwe eischen zouden kunnen worden bevorderd. 

Ongaarne zou ik te eeniger tijd in het Handelsblad lezen, dat 
de Directie der Maatschappij bij het afloopen der beurs was ge
steenigd geworden. 

Ik herhaal het, de gegevene toezegging is geene ijdele belofte. 
Ik ben bereid met u te overwegen in welken vorm dezelve be
hoort te worden gegoten om te kunnen worden dat, waartoe ze 
bestemd is, het leggen n1. van eenen grondslag voor meerdere 
ondersteuning, wanneer het zal blijken, dat dezelve noodig is. 
Dit bewijs moet echter vooraf gaan. De Maatschappij moet be
ginnen met te buigen voor de bestaande noodzakelijkheid. Zij 
moet haren lijnwaadhandel inrigten zooals noodig is, wanneer ' 
men zich moest tevreden houden met eene berekening van 12t % 
tegen den vreemdeling en van geregelde en kosteloze retouren, 
een voordeel van 3 % gevende tegen vreemdeling en inboorling. 
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Deze blijven in weerwil van de groote aanvoeren der Maatschap
pij een voordeeligen lijnwaadhandel drijven en, spreken de open
bare gerugten geene onwaarheid, dan wordt op dit oogepblik 
onder het schild van twee leden der Directie eene nieuwe firma 
opgerigt, hun doel hebbende om tegen de Maatc;chappij in den 
lijnwaadhandel te concurreren, waaruit men afleidt, dat bij die 
leden althans de OVE!rtuiging bestaat, dat de Maatschappij eene 
zoodanige concurrentie kan verdragen. 

Dat de uitzendingen van lijnwaden op den ouden voet ook 
na mijne waarschuwing zouden voortgaan, beschouw ik niet als 
waarschijnlijk. Ik althans moet verklaren een veel te gunstig 
denkbeeld te hebben van de voorzichtigheid der Directie om 
zooiets te ondememen zonder contract, zonder zekerheid en 
wetende, dat geen caprice of overdreven zuinigheid de grond der 
opzegging van de restitutie is, maar dat die steunt op volslagen 
onvermogen om daarmede te kunnen voortgaan. Ik herhaal dus 
op het nadrukkelijkst : het oude contract is en blijft opgezegd 
voor zooveel de restitutie betreft. 

Gij schijnt den u toegezonden splitsingstaat te beschouwen 
als een stuk, hetwelk u minder directelijk aangaat. Intusschen 
is het ook voor de Maatschappij van overgroot belang, dat de 
molen in Indie aan het draayen blijve, en zij behoort derhalve 
mede te werken om aan Indie te bezorgen hetgeen Jodie noodig 
heeft om aan de gesloten contracten te kunnen voldoen. Doet 
men dit niet, dan zuUen de zaken daar spoedig spaak loopen en de 
contracten vanzelf verbroken worden. Om dit nu te voorkomen 
dient met duidelijkheid geconstateerd te worden. welk gedeelte 
van de opbrengst der producten naar Indie moet terugvloeyen 
tot dekking van het daar bestaande jaarlijksch tekort; daartoe 
dient de splitsingstaat, en het is omtrent de middelen om het 
bedoelde tekort aan de Indische kas te bezorgen, dat een jaar
lijksch overleg tusschen den Directeur-Generaal van Finantien 
en de Faktorij ook in het belang der Maatschappij wenschelijk .. 
ja onontbeerlijk is. 

Zoodra in January van elk jaar de begrooting van N.-1. is ge
arresteerd, kan ook de splitsingstaat worden opgemaakt. De 
J:?irecteur-Generaal van Finantien moet dan met de Faktorij 
overleggen, hoedanig de storting der ontbrekende som za1 plaats 
hebben, altoos op den voorgrond plaatsende, dat van hier ge-
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regeld uitgezonden worden in zUver t 2.500.000.-, 

gelijkstaande met koper .•.... • ... ~ . . . . . . . .. - 3.000.000.-

En voorts in duitenplaatjes . .. ............. - 2.000.000.-

Of tezarnen ... ". - 5.000.000.-. 
Het dan nog ontbrekende moet aan de Indische kas bezorgd 

worden hetzij door het verkoopen van ... , a) tin en desnoods 
ook eenige partijen slechte suiker in Indie, hetzij door stortingen 
van de Factorij. 

In dezen zin nu wilde ik, dat de Gouverneur-Generaal door rnij 
en de Faktorij door u werd aangeschreven om voor te komen 
de onzekerheid en verwarring, die er nu bestaat en waarvan 
de gevolgen nu reeds blijkbaar (zijn) in een angstgeschrei over 
geldgebrek, waarvan de weerklank tot op uwe veilingen zich 
hooren laat. 

, . , ,Ik vertrouw, dat gij na het bovenstaande de tweeledige 
zaak van het lijnwaadhandel en van de stortingen uit eenen 
anderen geest zult beschouwen dan in uwe brieven van 8 en r6 
dezer 1) doorstraalt. 

No. 49. 

r840, OCTOBER r9. - BAUD AAN DE NEDERLANDSCHE HAN

DELMAATSCHAPPIJ I). 

Nadat ik den heer president uwer maatschappij 3) reeds bij 
monde had voorbereid op de waarsrhijnlijkheid, dat de ter ver
vanging van het op den ren July j.I. vervallen lijnwadencontract') 
te sluiten nieuwe overeenkomst niet zou kunnen bevatten de 
toezegging der restitutie.", heb ik Z.H.E.G. nader bij ver
trouwelijk schrijven van den 7en September 1.1.6 ) te kennen 
gegeven, dat eene opzettelijke overweging der zoo nijpende 
staatsbehoeften en der overblijvende middelen om daaraan uit 
de Indische remise-kas tegemoet te komen, de volstrekte nood-

a) Onleesbaar. 
1) Vgl. nos. 46, 47. 
I) Verbaal van 19 October 1840, Kabinet, Geheim, la. A". 
,I) Van der Houven. 
') Bet contract van 23/24 October 1838; vgl. no. 28, art.!. 
5) Vgl. no. 45. 
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zakelijkheid hadden doen inzien om dat vraagstuk, immers voor
eerst, in eenen negatieven zin te beslissen. 

Ik gaf daarbij den wensch te kennen om alsnu zoo spoedig 
mogelijk te worden in staat gesteld om een nieuw lijnwaden
contract aan te gaan, waarbij de verbintenissen van het gouver
nement zich zouden bepalen tot het verschaffen aan de Maat
schappij van kostelooze remises voor het provenu harer lijnwa
den en tot het verleenen van 3 % commissie op dezelfde remises, 
hoezeer plaats hebbende in het belang der Maatschappij. 

De heer president mij thans het verlangen hebbende geopen
baard, dat alvorens verder te gaan, het bovenstaande in een of
ficieele vorm aan de Maatschappij zou worden aangekondigd, 
zoo heb ik de eer daartoe het tegenwoordig schrijven te doen strek
ken, haar tevens in overweging gevende om het geexpireerde 
contract te doen vervangen door dat, waarvan een ontwerp hier
nevens gaat 1}, bij het aangaan waarvan ik gemagtigd be~ om 
aan de Maatschappij de toezegging te geven, dat voor het onver
hoopt geval, dat de ondervinding mogt aantoonen, dat de zooeven 
omschreven voorregten niet genoegzaam waren om het ten deze 
beoogde doel te helpen bereiken, de Maatschappij zich later zal 
kunnen aanmelden tot het erlangen van zoodanige nadere voor
zieningen in het belang van den lijnwaadhandel, welke alsdan 
bevonden zullen worden noodzakelijk en billijk te zijn. 

Ten slotte voeg ik nog hierbij, dat in het terzake betrekkelijk 
schrijven aan den S. v. S. van den sen September j.l. I) de ver
wachting wordt uitgedrukt, dat de Maatschappij zich niet ter 
bekenning van zoodanige latere voorzieningen zal behoeven aan 
te melden, vermits zij in de gelegenheid is om zoodanige schik
vingen omtrent den lijnwaadhandel te treffen, welke, zoo ver
trouwd wordt, genoegzaam zullen zijn om aanleiding tot ver
liezen voor te komen. 

1) Dit ontwerp bestond uit vier artikelen, waarvan de eerste twee en het laatste gelijk 
waren aan de artt. I, 2 en 7 van het later tot stand gekomen lijnwaadcontract van 25/28 
Nov. 1840. (Vgl. no. 60.) - Artikel 3 was geredigeerd als voigt: 

"Als een equivalent voor de in art. I omschreven ter bevordering van het inlandsch fa
brykwezen strekkende verbintenis neemt de Minister van Marine en Kolonil!n aan om 
aan de Nederlandsche Handelmaatschappij voor het in '5 lands kas te Batavia te storten 
provenu der lijnwaden door het Indische Bestuur te doen afgeven produkten in consig
natie, behoorende tot de 3e klasse, bedoeld bij het consignatiecontract van den 6/7 Au
'gustus 1840, hetwelk bij deze op die producten toepasselijk wordt verklaard". (VerbaaI 
van 19 October 1840, Kabinet, Geheim, lao AU.) 

I) Vgl. no. H. 
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No. 50. 

1840, OCTOBER 221). - DE NEDERLANDSCHE HANDELMAAT

. SCHAPPIJ AAN BAUD ") . 

. . . . Wij veroorloven ons Uwe Exc. in antwoord op hare ka
binetsmissive 8) de volgende be<;chouwingen, opmerkingen en 
mededeelingen voor te houden. 

Het zou zoo gemakkelijk en overtuigend te bewijzen zijn, als 
het geacht moet worden voor Uwe Exc. geheel en al onnoodig 
te wezen, dat het beginsel dier restitutie, hetwelk thans door 
Uwe Exc. wordt weggenomen, mede ten grondslag is gelegd ge
weest bij al de onderhandelingen, over de op 23/25 July 1.1. en 
6/7 Augustus 1.1. tot stand gebragte contracten 4) gevoerd ge
weest, en dat niets ons het wegnemen van dit beginsel gedurende 
den geheelen loop dier onderhandelingen immer heeft kunnen 
doen vermoeden. In de door Uwe Exc. vooruitgezette meening, 
dat in die restitutie VOOrtaan eene genoegzame bescherming 
voor on~ gelegen was om de vroegere garantie tegen verlies te 
kunnen doen ophouden, is dezerzijds berust en d,aardoor een be
wijs te meer gegeven - zoo wij vermeenen - van den geest, door 
welken die onderhandelingen van dezen kant zijn bestuurd ge
worden, terwijl de vaste en, gelijk men moest veronderstellen, 
weI gegronde verwachting op zulk een aldus vetzekerde bescher
ming ons niet alleen van die garantie deed afzien, maar tevens 
het hare toebragt om ons te doen toestemmen in de verdere zoo 
aller aanmerkelijkste vermindering onzer voordeelen bij de 
laatst geslotene overeenkomsten, die steeds zijn en ten einde toe 
hadden moeten wor.den beschouwd als een geheel uitmakende 
met het lijnwaadcontract, hetwelk nu na het sluiten der overige 
contracten op het alleronverwachtst en tot onze niet geringe 
bevreemding door Uwe Exc. wordt behandeld naar een beginsel, 
te voren nooit genoemd, met het vroeger aangegevene geheel in 
strijd en nu van achteren voor ons volstrekt onaannemelijk. 

1) Uit Amsterdam. - Geheim, no. 753. 
") Verbaal van 23 October 1840, lao BU, Kabinet, Geheim. 
3) Vgl. no. 49. 
4) De op 23/25 Juli 1840 gesloten contracten waren 1°. een kapitalisatlecontract; 2°. 

een stortings- en uitzendingscontract; dat van 6/7 Augustus 1840 was een consignatie
contract. 
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Het is aan Uwe Exc. bekend van welken aard de bedenkingen 
waren, onzentwege ingebragt tegen hare vordering om de rente
berekening over de in de Indische kas gestorte gelden, uit de 
opbrengst der lijnwaden voortvloeyende, te doen wegvallen . 
... . Nogtans is ook op dit punt toegegeven, gelijk reeds vroeger 
op dat wegens de berekening van rente over onze uitschotten, 
zoodat noch over het kostende der lijnwaden noch over het pro
venu in Indie rente zal worden berekend en wij niet langer tegen 
verlies in deze door het gouvemement zullen gewaarborgd zijn. 
All~ welke opofferingen Uwe Exc. dan ook op den 1gen Mei 1.1. 1) 
noopten om eene rentebepaling over de nu en dus maanden daar
na opgezegde restitutie toe te staan, als volgens hare eigene ver
klaring billijk om dezelfde redenen, waarom de restitutie der 
hoofdsom billijk is. Hoe zou het - dus veroorloven wij' ons te 
vragen - na deze daadzaken met onze verantwoordelijkheid 
zijn overeen te brengen, indien wij nu toetraden tot de ons thans 
door Uwe Exc. voorgestelde overeenkomst?. .. . 
. Uwe Exc. wijst ons op het nijpende der staatsbehoeften als 
de aanleiding tot deze verandering in den voet der onderhande
lingen over het lijnwadencontract ..... Maar wij vermeenen 'te 
mogen betwijfelen, dat het met de ware meening van Uwe Exc. 
zou kunnen strooken om een van achteren gedaan beroep op de 
gesteldheid van's rijks financien als geldig en krachtig genoeg 
te beschouwen om eene vroeger gegevene verzekering, die tot 
grondslag van andere, nu reeds bestaande verbindtenissen heeft 
gestreIct, als vervallen, ingetrokken en niet gedaan te doen be
schouwen, zonder daarvoor een daaraan althans eenigermate 
geevenredigd equivalent, van welken aaid of onder welke bena
roing ook, in de plaats te stellen, hetwelk minder regtstreeks die 
soort van bezwaar met zich brengt, hetwelk op deze restitutie 
drukt, en nogtans eenigermate beantwoorden kan aan de ge
gronde verwachtingen, welke wij namens Uwe Exc., althans 
met hare voorkennis, de leden van onzen Raad hebben doen 
opvatten aangaande den voortdurenden aard van onze volgende 
betrekkingen met het gouvemement,' toen het verlangen bestond 
om het op aanzoek des gouvemements opgemaakte kapitalisatie
contract·) door dien Raad bekrachtigd ' te zien. 

1) Vgl. no. 34. 
I) Van 23/25 ]uJi 1840. 

NED. ECON.-HIST. ARCHIEF. ]AARBOEK II. 8 
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Ret is zoo: wij zieh, dat Uwe Exc. gemagtigd ic; om ons de 
toezegging te geven, dat wij casu quo bij het ontoereikend bevin
den der ons toegekende voorregten ter bereiking van bet ten 
deze beoogde doel ons later tot het erlangen van nadere voor
zieningen in het belang van den lijnwaadhandel zullen kunnen 
aanmelden, doch vinden in de tegenwoordige gesteldheid dezer 
zaak onze verantwoordelijkheid door deze toegezegde vergun
ning, bij de onzekerheid wat het uitwerksel van een zoodanig 
aanmelden wezen zou, geenszins genoegzaam gedekt, te minder 
daar wij ons vooruit nu reeds door Uwe Exc. gewezen zien op de 
uitgedrukte verwachting van het gouvernement, dat wij ons tot 
het bekomen van zoodanige latere voorzieningen niet zullen 
behoeven aan te melden, vermits wij in de gelegenheid zijn om 
zoodanige schikkingen omtrent den lijnwaadhandel te treffen, 
als waardoor de aanleiding tot verliezen kan worden voorge
komen. 

Bovendien is het noodig, dat wij kortelijk stil staan bij hetgeen 
Uwe Exc. de aan ons toegekende voorregten noemt, te weten: 
kostelooze remises voor het provenu onzer lijnwaden en 3 % com
missie op diezelfde remises, hoezeer plaats hebbende in ons be
lang. Het zij ons vergund te doen opmerken, dat het lijnwaden
contract bij de opsomming dezer voorregten verkeerdelijk in het 
afgetrokkene werdt beschouwd, terwijl de zekerheid van retouren 
een gevolg is van het kapitalisatiecontract en in het licht van het 
geheele zamenstel der jongste overeenkomc;ten moet worden ge
plaatst en beschouwd. Hierdoor valt die zekerheid van remises, 
als voorregt ons bij het lijnwaadcontract toegekend, weg, daar zij 
een gevolg van het kapitalisatiecontract is, en weI verre dat deze 
commissie ad 3 % ons als een voorregt zou kunnen worden aan
gerekend, zoo is dezelve in den grond eene opoffering van onze 
zijde ad I % voor zooveel deze retouren betreft, over welke door 
ons krachtens het consignatiecontract eene commissie ad 4 % zal 
worden genoten, voor zooverre de in consignatie af te gevene pro
ducten niet strekken om ons eene remise te bezorgen in ons eigen 
belang. En is nu de uitzending van lijnwaden door de vastlegging 
van aIle onze fondsen ten behoeve van het gouvernement het 
eenige middel geworden tot het overmaken van gelden onzerzijds 
naar Indie en alzoo de eenige bron, waaruit onze factorij te 
Batavia de door de hooge Indische regeering met zoo heftige aan-
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drang begeerde en gevorderde stortingen in de koloniale kas put
ten kan, dan behoeft het schier niet gevraagd te worden, of er 
grond bestaat voor de beschouwing, volgens welke de remises 
voor het provenu over lijnwaden plaats hebben in ons eigen be
lang. Het is onnoodig Uwe Exc. te herinneren aan de laatst uit 
Indie ontvangene en bij haar bekende berigten. Ze toonen over
tuigend aan, dat de stortingen in 's lands kas aldaar dringend 
door het belang des gouvernements worden gevorderd, zoodanig 
zelfs, dat onze factorij van aIle verdere ondernemingen voor onze 
eigene rekening heeft moeten afzien, ten einde zich immers zoo
veel mogelijk tot de tegemoetkoming aan het verlangen des In
dischen bestuurs in staat te stellen. Het gezegde zal dan ook weI 
meer 'dan genoeg zijn, zoo wij vertrouwen, om Uwe Exc. te doen 
inzien, hoe weinig wij in de bepaling van art, 3 van het ons door 
baar nu voorgelegde ontwerp van overeenkomst 1) een equiva
lent zouden kunnen vinden voor de verbindtenis, in het eerste 
artikel van dat concept 1) vervat, welke verbindtenis nog daaren
boven eene onmogelijkheid wordt, zoodra Uwe Exc. . ... bij de 
beschouwing van onze betrekking tot den lijnwaadhandel uitgaat 
van eene vergelijking met particulieren, waaromtrent wij ons be
leefdelijk de opmerking moeten veroorloven, dat die vergelijking 
niet kan worden gemaakt naar ons oordeel, zonder een voorbij
zien van de geschiedenis der oprigting van het fabrykswezen in 
Nederland en van de gesteldheid, waarin dat fabrykwezen zich 
in den tegenwoordigen oogenblik nog bevindt. Wij mogen en 
moeten de vrijheid nemen hierbij te berinneren aan den aandrang, 
met welken (wij) ons indertijd tot de bevordering der vestiging en 
uitbreiding van de katoenfabrycatie hier te lande hebben aange
spoord gezien, aan de onereuze verbindtenissen, welke daaruit 
voor ons jegens sommige fabrykanten en fabrykinrigtingen zijn 
voortgevloeid en aan welke wij verpligt zijn gestand te doen, en 
tevens aan de in ons oog schromelijke gevolgen, te duchten van 
het los laten van een beginsel, hetwelk aanvankelijk zulke in het 
oog loopend schoone vruchten voor Nederlands nijvere klasse 
dragen mogt. Er is hier, gelijk Uwe Exc. bekend is, rede van eene 
in den volsten zin nationale aangelegenheid, en haar verlicht oor
deel behoeft door ons weI niet te worden henen geleid naar het
geen de naaste uitwerkselen zouden kunnen en schijnbaar moeten 

1) Vgl. bI. Ill, noot I. 
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zijn van een stelsel, hetwelk ons noodzaakte om in deze geene na
tionale, maar uitsluitend onze eigene belangen teaanschouwen .... 
Voorts mogen wij Uwe Exc. niet verbergen, hoe hare aankondi
ging ons treft, ook uit aanmerking van het tijdstip, waarop zij ons 
wordt gedaan, en uit de terugwerkende kracht, welke tevens aan 
dezelve wordt toegekend ... , daar toch de uitzendingen op den 
ouden voet sedert I July 1.1. zijn moeten worden voortgezet, onze 
bestellingen, <;>p de va<;te verwachting der handhaving' van de toe
gezegde restitutie rustende, telkens voor een geheel jaar worden 
geregeld en geheel veranderde beginselen hierop bij geene moge
lijkheid van toepassing kunnen worden gemaakt anders dan tegen 
een eenigzins verwijderd tijdstip in het toekomende . 

.... Daarmede zouden wij wenschen ijverig en onzer roeping 
indachtig voort te gaan, gelijk dan ook de verkoopen bij groote 
hoeveelheden in Judie tegelijk, bij den aanvang noodig en metter
daad nuUig bevonden om het inlandsche fabrykaat aldaar alge
meen bekend te doen worden en eene noodzakelijk geachte tweede 
hand te vestigen, thans reeds grootendeels hebben opgehouden 
en alles wordt aangewend, ten einde dezen handel zoo voordeelig 
in te rigten als deszelfs nu aanvankelijk gevestigde stand maar 
eenigszins toelaat. 

Wij willen ons tot het bovenstaande ter beantwoording van 
Uwe Exc.'s kabinetsmissive voor het tegenwoordige bepalen. Het 
aangeroerde zal ook, zoo wij hopen en vertrouwen, genoegzaam 
zijn om Uwe Exc. overtuigend te doen inzien, hoe geheel onmo
gelijk het ons is om toe te treden tot haar ontwerp van overeen
komst, zoodanig als hetzelve daar ligt .... Het wegvallen der be
wuste restitutie zal ons om haren aard zelfs bijzonder aangenaam 
zijn, maar eenig haar in zekere mate vergoedend equivalent kan 
door ons niet worden gemist en moet die vergoeding, onder wel
ken vorm ook gedacht, ten slotte altijd uit '5 rijks kas worden ge
vonden; '5 rijks belang is OQk meUerdaad bij de zaak voorhands 
naauw betrokken, en geheel ten onzen laste kunnen de opofferin
gen, waartoe dit nationale belang nog immer roept, na het be
staan der. vorige contracten 1), zooals die Jiggen, niet worden 
gebragt. 

1) Vgl. no. 28. 
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No. sr. 
1840, OCTOBER 23. - BAUD AAN DE NEDERLANDSCHE HAN

DELMAATSCHAPPIJ I} . 

.... De Maatschappij meent, dat deze beslissing ook daarom 
onbillijk is, omdat al de in den loop van dit jaar gesloten nieuwe 
overeenkomsten I) zouden hebben gesteund op de voorwaarde, 
dat het nieuwe lijnwadencontract de bedoelde restitutie zou heb
ben doen voortduren. Ik twijfel er geen oogenblik aan, of dit is 
het standpunt geweest, waarvan harerzijds bij die onderhande
lingen is uitgegaan, maar ik moet stellig verklaren, dat dit het 
mijne niet was. Nimmer heb ik de bewuste restitutie beschouwd 
als eene conditio sine qua non, zonder welke de vorige contracten 
niet zouden zijn gesloten geworden; ware dit anders geweest, ik 
zou de Maatschappij intijds hebben gewaarschuwd van de juiste 
strekking mijner denkbeelden. Ik beschouwde de restitutie steeds 
als wenschelijk en in verband tot vroegere omstandigheden als 
billijk, maar toen mij den benarden toestand van's rijks schatkist 
bekend werd, kon de vrage slechts zijn, of op die restitutie een 
verkregen regt bestond, en dit is mij nergens gebleken. 

Hoe dit ook zij, bij de bestaande volstrekte onmogelijkheid tot 
het presteren hetzij van de restitutie, hetzij van eenige andere 
vergoeding, die daarvoor zou subintreren en die altoos zou neder
komen op eene vermindering der bijdragen, waarop aIle de aan de 
Staten-Generaal overgelegde financieele berekeningen zijn ge
bouwd, moet ik mij buiten staat verklaren om aan de Maat
schappij voor het oogenblik eenig ander voorstel te doen dan ver
vat is in mijnen geheimen brief van I9 dezer I) ..•• 

No. 52. 

I840, OCTOBER 24 '}. - DE NEDERLANDSCHE HANDEL

MAATSCHAPPIJ AAN BAUD 5}. 

. . .. En wat de door Uwe Exc. ronduit verklaarde weigering 
betreft om eenig ander voorstel te doen dan in haren geheimen 

1) Verbaal van 23 October 1840, Kabinet, Geheim, II'. Btl. 
I) Vgl. bl. ll2, noot 4. 
3) Vgl. no. 49. 
') Uit Amsterdam. - Geheim, no. 764. 
6) Verbaal van 26 October 1840, la. 0', Kabinet, Geheim. 
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kabinetsbrief van I9 dezer 1), vervat is, wij moeten van dezelve 
nota nemen. Zij is betreurenswaardig, om haar nu niet anders te 
benoemen. Slechts op hetgeen Uwe Exc. nog wenschelijk en billijk 
noemt, hadden wij steeds gehoopt en rekenden wij tot heden mor
gen toe. Daarop en op niets meerder of anders drongen wij be
scheidenlijk aan, en dit zou bij eene voortgezette behandeling der 
zaak door Uwe Exc. in denzelfden geest nog verder hebben kun
nen blijken. Maar vermits erkende billijkheid en wenschelijkheid 
nog iets anders is als verkregen regt, zoomoeten wij in deze weI 
zwichten bij gebrek aan middelen om aan billijkheid de kracht 
van regt te verschaffen. 

Aan het toetreden orizerzijds tot het ons voorgelegde concept
lijnwadencontract I), zooals dat daar ligt, verbiedt onze ver
antwoordelijkheid te denken, maar die verantwoordelijkheid ge
biedt ons tevens alle aansprake1ijkbeid van ons te werpen, gelijk 
wij doen bij deze, wegens de nadeelige gevolgen, welke uit den nu 
onvermijdelijk geworden gang der zaak naar ons oordeel zullen 
moeten voortvloeyen, inzonderheid voor de belangen der fa
brykmatige nijverheid in Nederland en waarschijnlijk ook voor 
andere aangelegenheden van algemeen belang. 

No. 53. 

I840, OCTOBER 26. - BAUD AAN DE NEDERLANDSCHE 

HANDELMAATSCHAPPIJ I) . 

..•. De mijnerzijds gegevene verklaring, dat ik buiten staat 
ben om voor het oogenblik aan de Maatschappij eenig ander voor
stel te doen dan vervat is in mijnen brief van I9 dezer '), is eene 
verklaring van onvermogen en geenszins eene "ronduit verklaarde 
weigering", zoo.als de Maatschappij zich in hare nu voor mij 
liggende missive &) uitdrukt. Zoo ik de middelen om de restitutie, 
waarvan de rede is, te kunnen presteren door mijne goede wen
schen kon scheppen, dezelve zou voorwaar thans het onderwerp 

1) Vgl. no. 49. 
") Vgl. bl. III, noot I . 

I) Verbaal van 26 October 1840, la. 0', Kabinet, Geheim. 
') Vgl. no. 49. 
6) Vgl. no. 52. 
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. niet zijn van eene briefwisseling, die mij voorkomt eene hel
ling te hebben om van de grenzen der betamelijkheid af te wijken. 
Maar het is de volstrekte onmogelijkheid om vooreerst de Oost
Indische bijdragen met ongeveer 1900.000.- '5 jaars te kunnen 
verminderen, die het onvermijdelijk maakt, dat de Maatschappij 
zich voorshands van die ondersteuning spene. 

De algemeene verlegenheid is groot. Aan de ingezetenen zijn 
nieuwe lasten aangekondigd. De Maatschappij is het aan hare 
positie en aan haren koninklijken stichter en beschermer ver
schuldigd eene krachtige poging aan te wenden om eene ver
meerdering dier lasten ten behoeve van haren lijnwaadhandel 
onnoodig te maken. 

Zoo die poging bestuurd werd door verkeerde beschouwingen 
en - de Maatschappij vergeve mij de uitdrukking - door eenen 
verkeerden geest, dit zou voorwaar even onverklaarbaar en 9n
verantwoordelijk als betreurenswaardig zijn. 

Het is de Maatschappij niet onbekend, dat de restitutie, waar
van hier rede is, dusver is verleend geworden op gronden, onvat
baar om voorwerp te worden van openbare uitwijding 1). 

De Maatschappij zal derhalve dienen te zorgen, dat de wensch 
om de aansprakelijkheid te dezen van zich af te wenden, niet 
brenge tot het besluit om met den vinger te wijzen op zaken, die 
aan de algemeene bekendheid behooren onttrokken te blijven . 

.••. De Maatschappij, doordrongen van den nijpenden toe
stand der openbare geldmiddelen en van de onredelijkheid om 
onder zulke omstandigheden ondersteuningen uit die middelen te 
vragen, niet door vooraf bewezene volstrekte noodzakelijkheid 
gewettigd, zal hare uiterste pogingen aanwenden om deze onder
steuning te kunnen ontberen. 

Mogt de ondervinding te dezen opzigte eene ongunstige uit
komst opleveren, dan zal zij het initiatief kunnen nemen om haar 
belangen nader onder de aandacht der hooge regeering te bren
gen, maar niet vroeger. 

Ik ben derhalve ook uit hoofde van mijne instructie I) buiten 
magte om voorstellen te doen, afwijkende van het aan de Maat
schappij gezonden ontwerp. Zij is het, die daartoe het initiatief 
moet nemen, maar dit moet worden voorafgegaan door welge-

1) Zie de inleiding, bl. 3. 
') v gl. no. 44. 
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meende pogingen om aan den lijnwaadhandel de rigting te geven, 
die het tegenwoordig oogenblik vordert. 

Ik heb gemeend deze opheldering aan de Maatschappij te moe
ten geven in verband tot het slot van haren laatsten brief 1), bij 
bet scbrijven waarvan zij zicb op een verkeerd stapdpunt heeft 
geplaatst, immers voor zoover ik aan de duistere zinsnede, aldaar 
voorkomende, eene juiste uiUegging geef. 

No. 54. 

1840, OCTOBER 28·). - DE NEDERLANDSCHE HANDEL

MAATSCHAPPIJ AAN BAUD 3). 

. . .. De weigering van eenig ander voorstel dan het vroeger 
gedane steunt op eene verklaring van .onvermogen, maar is des
niettemin eene in stellige bewoordingen vervatte weigering. nat 
onvermogen hebben wij betreurd en niet betwist, maar de gevol
gen der daarop gegronde weigering konden noch kunnen wij voor 
onze rekening nemen. Dit is tevens de in ons oog duidelijke, hoe
weI door Uwe Exc. duister genoemde inhoud van het slot onzer 
missive van 24 dezer a). 

Onze brieven zijn daar om te doen zien, of onzerzijds in deze 
briefwisseling eene helling bestaat om van de grenzen der beta
melijkheid af te wijken. 

Onze tegenwoordige positie met opzigt tot den lijnwaadhandel 
kennen wij en deden wij Uwe Exc. kennen, als tengevolge van den 
stand, waarin wij deze zaak buiten ons toedoen gebragt zien, voor 
ons de onmogelijkheid daarstellende tot de door UweExc. vermelde 
poging (toe te treden), indien daarmede de toetreding tot het ons 
voorgelegde concept-lijnwadencontract6) bedoeld wordt. Wij poog
den op onze plaats en in onze mate, gedachtig aan hetgeen onze 
roeping vorderde en onze koninklijke stichter regt had te verwach
ten, bevorderlijk te zijn aan het heil van den staat en mogtendaarin 
zoo gezegend slag en, dat wij ons nu niet hadden kunnen verwach-

1} Vgl. no. 5Z. 
I} Uit Amsterdam. - Geheim, no. 775. 
8} Verbaal van II November 1840 , Ia. Pll. 

'} Vgl. no. 52. 
6} Vgl. bl. III, noot I . 
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ten op vermaningen als de ons thans voorgehoudende, en welker 
stHzwijgende . aanneming schier gelijk zou staan met de erken
teni., van eenen toeleg onzerzijds op eigen voordeel ten koste van 
's lands kas, dat is ten koste der ingezetenen. 

Van het verkeerde onzer beschouwingen in deze en van het 
verkeerde van ons standpunt moeten wij nog worden overtuigd 
en zonder aanwijzing van eenen vroegeren of tegenwoordigen 
verkeerden geest zal de vraag weI geoorloofd en niet onbetamelijk 
zijn, of er grond bestaat voor de vrees daarvoor in de toekomst? 
V oorshands beantwoordt onze zelfbewustheid die vraag ont
kennend en zoo ook die, of wij de dringende waarschuwing noodig 
hadden om aan de algemeene bekendheid te onthouden, hetgeen 
daaraan onttrokken behoort te blijven. De ongekrenkte discretie, 
officieus in acht genomen, werd en wordt · dit ook officieel. 

.... Eene voortzetting van den lijnwaadhandel op den ouden 
voet, zonder eenig equivalent voor de weggenomen restitutie en 
zonder eenige ondersteuning van gouvemementswege bij deze be
hartiging van dit nationale belang, zou de grootste zelfvoldoening 
voor ons opleveren, maar tegen het mogelijke, hoewel onverhoop
te geval van verliezen, waarop echter eene voorzigtig aangewende 
wijziging in de uit te zenden so orten nog veel invloed zou lrunnen 
uitoefenen, behoeven wij tot onze verantwoording eenigen meer
deren waarborg dan die gelegen is in de vrijheid om ons aan te 
melden, 'wanneer de ongenoegzaamheid der verleende voorregten 
zal gebleken zijn, vooral nadat door ons is aangetoond, dat Uwer 
Exc.'s voorstel, in plaats van voorregten te bevatten, opofferin
gen zou met zich brengen. 

Het een en ander zal, dunkt ons, bij nadere overweging door 
Uwe Exc. worden toegestemd. 

Het is ons niet geheel duidelijk, welke de door Uwe Exc. be
doelde rigting is, die het tegenwoordig oogenblik voor den lijn
waadhandel vordert, en waartoe onze welgemeende pogingen zou
den moeten worden aangewend, alvorens eenig initiatief bij Uwe 
Exc. tot het bekomen van een veranderd voorstel harerzijds te 
nemen, maar wij zijn ons onzer welmeenendheid bewust en hopen 
het met onze verantwoordelijkheid te kunnen overeenbrengen, 
a1s wij de algemeene belangen, die van's rijks schatkist en van het 
nationale fabrykwezen, maar tevens die onzer deelhebberen ge
lijkelijk onder het oog houdende, eene uiterste poging in het werk 
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stellen om de rigting van den lijnwaadhandel, behoudens de 
noodige wijziging in de so orten, onveranderd te doen blijven voor 
zooveel de uit te zendene heeveelheden betreft en tevens trachten 
om ons daartoe door eenen beperkten waarborg tegen verlies bij 
het minst mogelijke bezwaar voor 's lands finanden te zien in 
staat stellen. 

Daartoe dient het ontwerp van overeenkomst 1), hetwelk wij 
de eer hebben hiernevens te voegen. Door dit ontwerp, hetwelk 
ons toeschijnt niet met de bedoelingen van het gouvernement te 
kunnen in strijd zijn, vermeenen wij onze verantwoordelijkheid 
gedekt te zullen zien en zeker leveren wij in hetzelve een bewijs 
van onze welwillendheid en goeden geest. 

Zonder art. 3 is en blijft de verbindtenis bij art. I onder de te
genwoordige omstandigheden voor ons ondoenlijk. Het beginsel 
eener vergoeding van mogelijke verliezen immers tot op het aan
gewezen beloop toe kan door ons niet worden gemist, maar de 
wijze, waarop die vergoeding zal worden bewerkstelligd, stellen 
wij van nu aan gereedelijk tot een punt van onderling overleg te
gen dat die eventueele verliezen door ons zullen zijn aangewezen. 

Werd de weggevallene restitutie door Uwe Exc. als wenschelijk 
en billijk erkend, dan kan, dunkt ons, de nu voorgestelde garantie 
althans weI niet anders door haar worden benoemd en wij ver
trouwen dan ook, dat hare rescriptie op deze dit bevestigen zal. 

No. 55. 

1840, OCTOBER 28. - ONTWERP-OVEREENKOMST TUSSCHEN 

DE NEDERLANDSCHE HANDELMAATSCHAPPIJ EN DEN MI

NISTER VAN MARINE EN KOLONIitN, OPGESTELD DOOR DE 

EERSTE·). 

ARTIKEL I. 

De Nederlandsche Handelmaatschappij verbindt zich om, voor 
zoo verre geene beletselen van hooger hand (force majeure) dit 
verhinderen, jaarlijks naar Nederlandsch Oost-Indie uit te zenden 

') Vgl. no. 55. 
2) Verbaal van II November 1840, Kabinet, Geheim, la. pu. 
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een factuursbedrag van minstens f 5.000.000.- aan binnenslands 
vervaardigde wollen en katoenen stoffen en om overeenkomstig 
hare oorspronkelijke bedoeling bij de daarstelling van een fabryk
we zen in Nederland voor hare uitzendingen geen ander maximum 
aan te nemen dan dat, hetwelk door die bedoeling zelve wordt 
aangewezen: het zoo na mogelijk geheel voorzien in de behoefte 
der Nederlandsche Oost-lndische kolonien aan wollen en l.atoe
nen stoffen van uit het moederland. 

ART. 2. 

De keuze van de uit te zenden stoffen, alsmede de regeling van 
al wat tot het drijven van den lijnwaadhandel in Indie betrek
king heeft, blijft geheel en al aan de Nederlandsche Handelmaat
schappij overgelaten. 

ART. 3. 

Als een equivalent voor de in art. 1 -omschreven ter bevorde
ring van het inlandsch fabrykwezen strekkende verbindtenis, 
neemt de Minister van Marine en Kolonien aan om aan de Neder
landsche Handelmaatschappij de verliezen te vergoeden, welke 
eventueel op de bovenbedoelde wollen en katoenen stoffen mog
ten worden geleden, tot op een beloop van 6 % over de gezamen
lijke uitgezonden factuurswaarde toe. Die verliezen zullen door 
de Nederlandsche Handelmaatschappij worden aangetoond, zoo
dra zij zich daartoe zal zien in staat gesteld en de wijze dier ver
goeding zal telkens het onderwetp uitmaken van een gemeen
scbappelijk overleg tusscben bet Departement van Marine en 
Kolonien en de genoemde Maatscbappij. 

ART. 4. 

lndien er onverboopt gedurende bet bestaan dezer overeen
komst omtrent derzelver zin en uitvoering gescbillen mogten ont
staan, zoo verbinden zicb de contracteerende partijen nu voor als
dan om die geschillen ter onderbandsche beslissing over te laten 
aan twee onpartijdige arbiters, waarvan een door ieder der par
tijen zal gekozen worden, en welke arbiters het vermogen zullen 
bebben om ingeval zij bet omtrent bunne beslissing niet eens· 
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mogten zijn, een ander of superarbiter nevens zich te kiezen, 
tetwijl de contracteerende partijen zich verbinden tot onder
werping aan de uitspraak van zoodanige arbiters of superarbiter, 
evenals een vonnis, gewezen in het hoogste ressort, wordende 
alzoo nu voor alsdan gerenuncieerd aan alle regtsmiddelen als 
appel, cassatie en dergelijke. 

ART. 5. 

De tijd van ingang van het tegenwoordig contract wordt be
paald op 1 July 1840, terwijl hetzelve van kracht zal zijn tot en 
met het jaar 1849. 

No. 56. 

1840, NOVEMBER II. - BAUD AAN DE NEDERLANDSCHE 

HANDELMAATSCHAPPIJ 1). 

Bij de missive van de Maatschappij van den 28en October 1.1. I) 
wordt mij, als middel om het aanhangig verschilpunt uit den weg 
te ruimen, voorgesteld de opname in het concept-lijnwadencon
tract van eene garantie tegen verlies tot een beloop van zes 
ten honderd toe, met wegvalling daarentegen van de restitutie 
der inkomende regten. 

Ik wi1 niet ontveinzen, dat ik gaarne zou gezien hebben, dat de 
Maatschappij zich had tevreden gehouden met de toezegging, 
haar .••. gegeven bij mijnen geheimen brief van den I~n Octo
ber 8), omdat de regeling der zaak op den daarbij bedoelden voet 
aan het gouvernement een grootere mate van zekerheid zou heb
ben gegeven, dat de Maatschappij werkelijk alle pogingen zou 
hebben aangewend, binnen haar bereik liggende, om den lijnwaad
handel tegen verlies te vrijwaren. Deze aanmerking heeft niets 
onaangenaams in zich voor de Maatschappij en steunt blotelijk 
op de ervaring, dat elke garantie tegen verlies de onmisbare strek
king heeft om afwijkingen te doen geboren worden van de regelen 

1) Verbaal van II November 18.0, Kabinet. Geheim, I.. P'. 
I) VgI. no. 54. 
3) Vgl. no. 49. 



DER NEDERLANDSCHE HANDELMAATSCHAPPIJ. 125 

der voorzigtigheid en gestrengheid, die de vruchten zijn van het 
besef, dat de ondememing, waannede men zich bezig houdt, hare 
eigene kansen van verliec; zal moeten goed maken. 

Hoe dit ook zij, dit mijn oordeel ondergaat eenige wijziging, 
wanneer ik het oog vestig op de vroegere voorregten, door de 
Maatschappij genoten, en op de aanmerkelijke vermindering, wel
ke die voorregten, ook dan wanneer haar voorstel aangenomen 
wordt, zullen ondergaan. 

Deze overweging neigt mij om dat voorstel aan te nemen als 
grondslag van de tot stand te brengen regeling, behoudens de 
volgende bedenkingen. 

Mijn laatste instructien in deze zaak zijn vervat in de .... 
missive van den heer S. v. S. van den sen September 1.1. 1), waar
uit voIgt, dat ik onbevoegd ben om tot het thans gedane voorstel 
toe te treden zonder deswege vooraf des Konings nadere beve)en • 
te hebben gevraagd. 

Maar bij het vragen dier nadere bevelen zal ik noodwendig in 
beschouwingen moeten treden, waarvan de siotsom zal moeten 
zijn een betoog, dat het voorstel der Maatschappij. zooals het is 
liggende, niet overeen te brengen is met mijne verantwoordelijk
heid als hoofd van het mij toevertrouwde departement. Om dit 
voor de Maatschappij begrijpelijk te maken, zal het noodig zijn 
haar te wijzen op mijne tegenwoordige positie tengevolge der 
onlangs in de grondwet gebragte veranderingen. 

Het art. 60 (thans art. 59) der grondwet I), in verband tot de 
laatste alinea van dat artikeI, Iaat weI aan de regering vrijheid 
om over koloniale geldmiddelen te beschikken ten dienste der 
kolonien zelf. maar die vrijheid houdt op, zoodra het uitgaven 
geIdt, bestemd ter bevordering van belangen, die niet koloniaal 
zijn. Dusdanige uitgaven kunnen bij toepassing van de aan art. 
59 toegevoegde slotbepaling niet anders worden beschouwd dan 
als vallende in de cathegorie om bij de wet te worden geregeid. 

De door de Maatschappij gevraagde garantie tegen verlies valt, 
hetzij dezelve beschouwd wordt als in het belang der Maatschappij 
of in dat van h:et nationale fabrykwezen te zullen worden ver
leend, in de bedoelde cathegorie, want het geldt in b~ide gevallen 
eene vaderlandsche aangelegenheid. 

') VgJ. no. 44. 
I) Zie voor den tekst van art . 59 der grondwet van 1840 bl. 107. noot 1. 
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De restitutie der som, welke de Maatschappij eventueel aan
toonen zou in een gegeven jaar krachtens die garantie te vorde
ren te hebben, zou dus moeten worden het voorwerp eener wet
telijke bepaling. Die restitutie zou als eene beschikking over het 
bij de laatste alinea van art. 59 bedoelde batig slot moeten on
derworpen blijven aan de kansen eener stemming bij de Staten
Generaal. 

Uit dit een en ander kan weI niet anders volgen dan dat de on
voorwaardelijke toezegging eener restitutie van 6 % verlies zou 
zijn eene overschrijding van magt, die mij in ernstige moeielijk
heden zou kunnen wikkelen. 

Ret door de Maatschappij gedane voorstel kan derhalve niet 
anders aan den Koning worden voorgedragen dan gewijzigd en in 
verband gebragt met den hierboven omschreven staat van zaken. 
Ik verklaar mij bereid om zoodanig vooIstel aan Z. M. te doen, 
waaruit dan volgen zou, dat de redactie van art. 3 van het bij 
bovengemelde missive der Maatschappij gevoegde concept 1) zou 
worden ingericht in dezer voege: (volgen de arlt. 3 en 4 van de over
eenkomst van 25/28 Nov. I840; vgl. no. 60.) 

... , Eindelijk komt het mij \Toor, dat de omstandigheden, 
hierboven uiteengezet, ontraden om het bedoelde contract te 
sluiten voor een termijn van 9 jaren, maar dat het voor beide 
partijen wenschelijk is telken 2 of 3 jaren in de gelegenheid te 
worden gesteld om zich over het al of niet vernieuwen van het
zel ve te beraden .... 

No. 57. 

1840, NOVEMBER 13 I). - DE NEDERLANDSCHE HANDEL

MAATSCHAPPIJ AAN BAUD 3) . 

. . . . Deze overtuiging vermeerdert het genoegen, ons verschaft 
door Uwer Exc.'s toetreding tot ons jongste voorstel') in deze als 
grondslag van het tot stand te brengen contract, en wij beseffen 
het gewigt der bedenkingen, bij haren gemelden kabinetsbrief 

.) Vgl. no. 55. 
I) Uit Amsterdam. - Geheim, no. 806. 
I) Verbaal van 14 November 1840, lao QU, kabinet, Zeer Geheim. 
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ontvouwd, tengevolge waarvan de door haar aangegevene wijzi
ging in de redactie van art. 3 van het door ons ingezonden ont
werp van overeenkomst 1) als onvermijdelijk noodzakelijk schijnt 
te moeten worden beschouwd. Wij vereenigen ons in het besef 
dier noodzakelijkheid met deze wijziging. En in de verwachting, 
dat het sluiten van dit lijnwadencontract nu eerlang het gevolg 
zijn zal van de door Uwe Exc. aan Z. M. den Koning daartoe te 
doene voordragt, willen wij, veel voorbij ziende van hetgeen tot 
den gang dezer zaak betrekking heeft, ons verheugen over de nu 
toch in ons oog schier zoo goed als voltooide daarstelling van 
dezen Iaatsten schakel in de voor het algemeene belang zoo wen
schelijke keten onzer betrekkingen met Z. M.'s gouvernement, 
waarvan wij het geheel waarderen, al liet de zamenstelling van 
eenig deel voor ons te wenschen over . . .. 

No. 58. 

I840, NOVEMBER I4. - BAUD AAN DEN KONING I). 

• . .. De Maatschappij toonde zich aanvankelijk gebeel onge
negen om den lijnwaadhandel op eenmaal van zoovele vroeger 
verleende ondersteuningen beroofd te zien, maar · stelde ten 
laatste voor om de hierboven vermelde onbepaalde belofte te doen 
vervangen door eene meer stellige verbintenis, de opname name
lijk in het te sluiten contract van eene garantie tot op een beloop 
van 6 % tegen de eventueel op de uit te zendene lijnwaden te 
lijden verliezen. 

Bij eene gezette overweging der omstandigheden, waaronder 
de Maatcschappij als lijnwaadhandelaar verkeert, en uit hoofde 
van de wegvalling van een groot gedeelte der door baar tot hiertoe 
genotene voorregten, kwam het mij voor, dat er termen waren 
om aan het laatste voorstel der Maatschappij een gunstig oor te 
leenen, mits de zaak strikt werd in verband gebragt met de 
veranderingen, onlangs in art. 59 der grondwet gemaakt, en 
het voorstel de wijzigingen onderging, door dat artikel, ge
vorderd. 

') Vgl. bl. III, noot 1. 

I) Verbaal van 14 November 1840, la. Q", Kabinet, Zeer Geheim. 
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Ret eerste gedeelte toch van dat artikel, in verband tot de 
laatste alinea van hetzelve, laat weI aan de regering vrijheid om 
over de koloniale geldmiddelen te beschikken ten dienste van de 
kolonien zelf, maar die vrijheid houdt op, zoodra het uitgaven 
geldt, bestemd ter bevordering van belangen, die niet koloniaal 
zijn. Dusdanige uitgaven kunnen bij toepassing van de aan art. 
59 toegevoegde slotbepaling niet anders worden beschouwd dan 
als vallende in de cathegorie om bij de wet te worden geregeld. 
De door de Maatschappij gevraagde garantie tegen verlies valt, 
hetzij dezelve beschouwd wordt als in het belang der Maatschap
pij of in dat van het nationale fabrykwezen te zullen worden 
verleend, in de bedoelde cathegorie, want het ge1dt in beide ge
vallen eene vaderlandsche aangelegenheid. De restitutie der som, 
welke de Maatschappij eventueel aantoonen zou in een gegeven 
jaar krachtens die garantie te vorderen te hebben, zou dus moeten 
worden het voorwerp eener weUelijke bepaling. Die restitutie zou 
als eene beschikking over het bij de laatste alinea van art. 59 
bedoelde batig slot moeten onderworpen blijven aan de){ansen 
eener stemming bij de Staten-Generaal en hieruit volgde derhalve, 
dat de door de Maatschappij gevraagde garantie niet anders dan 
voorwaardelijk kon worden toegezegd. 

Eene mededeeling dezer bedenkingen aan de Nederlandsche 
Handelmaatschappij heeft ten gevolge gehad, dat zij mij bij brief 
van gisteren 1) hare toetreding heeft doen kennen tot eene zoo
danige voorwaardelijke toezegging .... 

No. 59. 

1840, NOVEMBER 21. - BAUD AAN DE NEDERLANDSCHE HAN

DELMAATSCHAPPIJ I). 

Ingevolge den brief van de Maatschappij van den 13en dezer 1) 
aan Z. M. het voorstel gedaan hebbende 3) om mij te autoriseeren 
tot het aangaan eener nieuwe overeenkomst wegens de uitzending 
van wollen en katoenen stoffen naar Nederl~dsch-Indie in den 

1) Vgl. no. 57. 
I) Verbaal van 2I Novem~r I840, lao 511, Kabinet, Zeer Geheim. 
S) Vgl. no. 58. 
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zin der evenaangehaalde missive, zoo vind ik mij dienovereen
komstig gemagtigd bij missive van den S. v. S. van den 18en 
November 18401) . 

. . . . Ter voorkoming van alle misverstand zij bier herhaald, 
dat met de maatregelen, casu quo ingevolge art. 3 I) door de re
geering te nemen om aan de Maatschappij de eventuele verliezen 
op de uit te zenden stoffen teo vergoeden tot op een beloop van 
6 % toe, alleen kan worden verstaan het inleveren en ondersteu
nen bij de Staten-Generaal van een voorstel om de som, welke 
door de Maatschappij als verlies mogt worden aangewezen, te 
afiecteren op het batig slot, bedoeld bij de laatste alinea van 
art. '59 der grondwet, en dat, mogt een zoodanig voorstelonver
hoopt niet door de Staten-Generaal worden aangenomen, het 
gouvemement alsdan zal moeten worden gehouden voor diligent. 

No. 60. 

1840, NOVEMBER 25/28. - OVEREENKOMST TUSSCHEN DE 

NEDERLANDSCHE HANDELMAATSCHAPPIJ EN DEN MINISTER 

VAN MARINE EN KOLONIitN 3). 

ARTIKEL I. 

De Nederlandsche Handelmaatschappij verbindt zich om, voor 
zoOverre geene beletselen van hooger hand (force majeure) dit 
verhinderen, jaarlijks naar Nederlandsch Oost-Indie uit te zenden 
een factuursbedrag van minstens I 5.000.000.- aan binnenslands 
vervaardigde wollen en katoenen .stoffen en om overeenkomstig 
hare oorspronkelijke bedoeling bij de daarstelling van een fabryk
wezen in Nederland voor hare uitzendingen geen ander maxi
mum aan te nemen dan dat, hetwelk door die bedoeling zelve 
wordt aangewezen, te weten: het zoo na mogelijk geheel voorzien 
in ' de behoefte der Nederlandsch Oost-Indisehe kolonien aari 
wollen en katoenen stoffen van uit het moedetland. 

ART. 2. 

De keuze van de uit te zenden stoffen, alsmede de regeling van 

1) La. ~1, Zeer Geheim. In verbaal van 21 November 1840, Ia. S", Kabinet, Zeer 
Geheim. 

I) Vgl. no. 60, art. 3. 
3) Verbaal .van ·28 .November 1840, Kabinet, Geheim, 14. T". 

NED. ECON. ·HlST. ARCHI EF. JAARBOEK II. 9 
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al wat tot het drijven van den lijnwaadhandel in Indi~ betrek
king heeft, blijft geheel en al aan de .Nedet:landsche Handelmaat
schappij overgelaten. 

ART. 3. 

Met het oog op de in art. 1 omscnrevene ter bevordering van 
het inlandsch fabrykwezen strekkende verbindtenis, wordt door 
den Minister van Marine en Kolonien aan de Nederlandsche. 
Handelmaatschappij de toezegging gegeven, dat wanneer in 
weerwil van het aan te wenden goed overleg in hare bestellingen 
en verkoopingen door haar op de bovenbedoeldewollen en katoe
nen stoffen verliezen mogten worden geleden, de regering de 
maatregelen, welke in verband tot de slotbepaling van art. 59 
der grondwet 1) in hare magt staan, nemen zal om aan de Maat
schappij vergoeding dier verliezen te vEtrschaffen; alles onder dien 
verstande, dat dezelve vergoeding niet zal te boven gaan een be
loop van zes ten honderd over de gezamenlijke factuurswaarde 
en onder de mits, dat wanneer er eenig jaar winst mogt zijn ge
noten, die winst zal strekken in mindering van het in eenig ander 
jaar geleden verlies. 

ART. 4. 

Jaarlijks en zoodra de Nederlandsche Handelmaatschappij 
daartoezal zijn in staat gesteld, za1 zij aan het Departement van 
Marine en Kolonien inleveren een rekening van de in het vorig 
jaar in Indie verkochte lijnwaden, met aanwijzing van de daarop 
genoten winst of het geleden verli~. 

ART. 5. 

Voor de gelden, door de Maatschappij uit het provenu van 
verkochte lijnwaden in de Indische kas te storten, zullen aan haar 
door het Indisch bestuur worden afgegeven producten in consig
natie, behoorende tot de 3e klasse, bedoeld bij de op den 6/7en 
Augustus 1840 tusschen de contracterende partijen gesloten 
overeenkomst I). 

1) Zie bl. 107, noot I. 
2) Oit is het consignatiecontract, dat de op 30 NOV./2 Dec. 1839 tot stand gekomen 

voorloopige overeenkomst tusschen het Departement van Kolonien en de Nederlandsche 
Handelmaatschappij verving. Er waren hierbij drie klassen van gouvemementsproducten 
aangenomen, die aan de N. H . M. werden gecon~igneerd. De eerste klasse omvatte de 
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ART. 6 .. 

Indien er onverhoopt gedurende het bestaan dezer overeen
komst omtrent derzelver zin en uitvoering geschillen mogten 
ontstaan, zoo verbinden zich de contracterende partijen nu voor 
alsdan om die geschillen ter onderhandsche beslissing over te 
laten aan twee onpartijdige arbiters, waarvan een door ieder der 
partijen zal gekozen worden, en welke arbiters het vermogen 
zullen hebben om, ingeval zij het omtrent hunne beslissing niet
eens mogten zijn, een ander of superarbiter nevens zich te kiezen,. 
terwijl de contracterende partijen zich verbinden tot onderwer
ping aan de uitspraak van zoodanige arbiters of superarbiter 
evenals aan een vonnis, gewezen in het hoogste ressort; wordende 
alzoo nu en voor alsdan gerenuncieerd aan aile regtsmiddelen, 
als appel, cassatie en dergelijke. 

ART. 7. 

De tijd van ingang van het tegenwoordig contract wordt be
paald op I July I840 terwijl hetzelve van kracht zal zijn tot en 
met ultimo December I842. 

ART. 8. 

Van deze overeenkomst zijn enz. 

Amsterdam, den 2sen Nov. I840. Amsterdam, den 28enNov. I840. 

De Nederlandsche Handel- De Minister van Marine 
maatschappij. 

(w.g.) VAN DER HOUVEN. 

" 
KOOY. 

en Kolonien, 
. (w.g.) J. C. BAUD. 

producten, die behoorden tot de eigenlijke remises, door de koloniale administratie aan 
het moederland verschuldigd. In de tweede klasse vielen die, welke l?estemd waren tot 
kwijting van leverantien, betalingen en last en, ten beboeve van die administratie ge
daan of daaraan opgedragen. Onder de derde klasse vielen de producten, bestemd om ' 
aan de N. }{. M. een remise te verschaffen voor gelden, die door baar in Indie in baar ei
ge'n belang in de koloniale kas waren gestort. ' 

De beteekenis van deze onderscheiding was hierin gelegen, dat de Maatschappij voor ' 
producten der Ie en 2e klasse 4 % commissieloon in rekening ktm brengen, voor <Ue der 
3e klasse daarentegen slechts 3 %, terwijl hierop bovendien de algemeene bepalingen om
trent de onkosten toepasselijk waren. (Artt. 10 en II .). 

In bet concept van dit consignatiecontract bevatte art 10 (later art. II) nog een ali
nea ,: .. Dat van en met bet jaar 1841 de stortingen voor lijnwaden niet zullen te boven 
gaan de helft der factuurswaarde van de in elk jaar aangevoerde stoffen." Later is dit 
weggelaten. 

/ 
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No. 61. 

1842, MAART 18. - BAUD AAN DEN KONING 1). 

In het slot van mijn rapport van heden I}, handelende over het 
gehouden onderzoek omtrent de Oost-Indische remise-rekening 
van het jaar 1841, had ik de eer U. M. mede te deelen, dat een van 
de aanmerkingen, voorgebracht door de Staatscommissie, be
noemd bij U. M.'s besluit van den 23en Februari j.I. a), afzonder
lijk door mij zou worden behandeld. Daartoe is strekkende het 
tegenwoordig rapport. 

Het is U. M. bekend, dat uit het vroegere lijnwaadcontract, 
met de Nederlandsche Handelmaatschappij gesloten, voort
vloeiden zekere restitutien, wanneer de uitzending van lijn
waden verlies had opgeleverd. 

Het is U. M. voorzeker bekend, dat toen er in het jaar 1840 
rede was van het vernieuwen van dat contract, ik gemeend heb 
te moeten voorstaan het beginsel, dat dusdanige restitutien aan 
personen en inrigtingen, in het moederland gevestigd, alleen wet
matig konden geschieden '). 

. . .. Uit de bijlagen der door de commissie onderzochte reke
ning bleek baar, dat in bet jaar 1841 uit krachte van de vroegere 
lijnwaadcontracten aan de Maatschappij heeft moeten worden 
vergoed eene som van t 724.485,095 ter zake van verliezen, ge
leden op lijnwaden, uitgezonden v66r I July 1840. Dit heeft aan
leiding gegeven tot vele vragen, die door mij onder geheimhou
ding volledig opgehelderd zijn. 

Die opheldering heeft weI ten gevolg gehad, dat de commissie 
heeft afgezien van haar voornemen om ten dezen aanzien eene 
aanmerking in het procesverbaal te doen opnemen, doch heeft 
niet kunnen beletten, dat de commissie van mij verlangd heeft, 
dat ik U. M. afzonderlijk bekend zou maken met hare beschou
wingen deswege. Het is ter voldoening aan dat verlangen, dat ik 
de eer heb U. M. namens de commissie mede te deelen, dat de 
commissie met genoegen vernomen heeft, dat het stelsel, hetwelk 
tot zulke aanzienlijke en eigenmagtige vergoedingen aan de 

') Verbaal van 18 Maart 1842, no. 130, Zeer Geheim. 
I) Verbaal van 18 Maart 1842, no. 37. Openbaar. 
3) Vezbaal van 28 Februari 1842, no. 55, Openbaar. 
' ) Vgl. no. 56: 
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Nederlandsche Handelmaatschappij aanleiding gaf, is verlaten 
geworden en dat de commissie elken terugkeer tot dat stelsel zou 
beschouwen rus ongrondwettig. 

No. 62. 

1842, JUNI 18. - VAN DER HOUVEN AAN BAUD 1). 

Een der punten, gister bij den Raad der Maatschappij behan
deld en beslist, zal eerstdaags door de Directie officieel ter uwer 
kennisse moeten worden gebragt en welligt tot mondelinge of 
schriftelijke wisseling van' denkbeelden tusschen ons aanleiding 
geven. In afwachting van dat officieele kwam het mij voor, dat 
u geene ondienst zou worden gedaan met eene voorloopige aan
kondiging dier zaak. Daartoe strekken deze officieuse regelen. 

De heeren commissarissen der Maatschappij, belast geweest 
met het onderzoek der baIans over het boekjaar 1841, hebben 
namelijk gemeend aan den Raad een voorstel te moeten doen tot 
het nemen van beperkende maatregelen me~ opzigt tot den lijn
waadhandel de! Maatschappij, en uit dat voorstel is een besluit 
van den Raad voortgevloeid, de punten vaststellende, op de bij
gaande nota I) otnschreven. 

De heeren voorstellers hebben zich voomamelijkgegrond op de 
volgende motiven. De vroegere vergoedingen der verliezen in den 
lijnwaadhandel, door het gouvemement verleend, of schoon die 
voor dit laatste door het inkomend regt op Java werden opgewo
gen, hebben voortaan bijna opgehouden. De schade blijft nu zoo 
goed als geheel voor rekening der Maatschappij, mitsgaders de 
nadeelen door wanbetaling der koopers, terwijl het inkomend 
regt van 12t % bestaat. Die verliezen waren in 1841 enorm. 
Dezelven zijn aIleen door nog bestaande waarborgen gedekt 
kunnen worden, en nog duurt de financiele crisis in Indie voort 
bij toenemende en verderfelijke concurrentie. Eene vergoeding 
ad 6 %, nog niet eens volkomen verzekerd, biedt eene te zwakke 
tegemoetkoming aan. Het nieuwe consignatiecontract a) biedt 
geene voordeelen meer aan, in staat om zulke verliezen eeniger
mate te dekken. De winsten, aan de Maatschappij verbleven, 

1) Particuliere correspondentie Baud en van der Houven. 
I) Vgl. bl. 134. noot I. ' 

3) Contract van 25/31 Maart 1841. 
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laten ZOO groote en aanhoudende opofferingen ten behoeve der 
Nederlandsche nijverheid niet langer toe. Na ultimo I842 bindt 
haar geen contract in deze meer. Aileen hare zedelijke verpligting 
om zoo vele werkzame ingezetenen te ondersteunen kan dan nog 
blijven spreken; doch daar in deze bijna de zekerheid bestaat van 
verliezen, welke aldra de krachten en middelen der Maatschappij 
zouden kunnen te boven gaan, zoo rust op den Raad de verplig
ting ~m te waken voor de belangen der deelhebbers en van den 
dOQrluchten garant der interessen en tegen het roekeloo<; op het 
spel zetten dier belangen. Reeds is de vroeger, in de boeken der 
'Maatschappij gestelde waarborg geabsorbeerd en hare middelen 
lieten niet toe, een~n nieuwen te scheppen tot dat bedrag, hetwelk 
de donkere uitzigten in deze schenen te gebieden; te mirider bij 
de zoo aanzienlijke beleeningschuld, met welke zij belast is en die 
reeds had behooren verminderd te zijn. Ret is u bekend, waarom 
dit niet is lrunnen geschieden. De tijd is daar om eene waarschu
wende stem in den Raad te doen hooren en om, met vermijding 
zooveel mogelijk van den schok eener plotselinge staking, 'maat
regelen voor het vervolg te nemen. 
'. Ziedaar hoofdzakelijk de considerans en hiernevens letterlijk 
het besluit zelf 1). Ik heb het noodig geacht u ten spoedigste de 
geheele zaak te doen kennen. Met hare officiele behandeling gaat 
de Directie zich bezig houden. 

1) Ret besluit luidt: 
Ie. De Directie te magtigen om op de wijze, die baar bet meest gepast zal toeschijnen : 

A . bij bet gouvemement aan te dringen op de vervulIing der toezegging, baar door 
den beer Minister van Marine en Kolonien bij bet contract van 25/28 November 
1840 *) gedaan' betrekkelijk eene vergoeding op de verliezen, wegensde uit te zen
den lijnwaden te Jijden; 

B. ter kennis van bet gouvemement te brengen 'den tegenwoordigen staat van za
kenbetrekkelijk den lijnwaadbandel, met de verklaring, dat de Maatschappij bui
ten magte is om dien op denzelfden voet voort te zetten, maar genoodzaakt zal 
wezen dien eeriang gebeel op te geven. 

2e. Om zich te bepalen tot de verpligtihg, opgelegd bij bet contract van 25/28 November 
1840 (vgl. no. 60), en daarna aile uitzendfng der lijnwaden voor rekening der Maat
scbappij te staken, nogtans met deze uitzondering, dat het aan de Directie vrijgelaten 
bJijft om gedurende bet jaar 1843 nog voor eene factuurswaarde Val). hoogstens een 
millioen guldens uit te zenden, met aanbeveling om den aankoop zooveel mogeJijk 
oilder aile fabrykanten te verdeelen en zich daarbij boofdzakelijk tot de minst ver
liesgevende fabrykaten te bepalen. 

3e. De Directie te magtigen om gedurende het jaar 1843 voor eene factuurswaarde van 
hoogstens twee millioen guldens van fabrykanten, die als solide bekend staan, in 
consignatie te nemen en daarop tot uiterlijk 50 % van de rel!ele waarde, tegen 5 % in
terest in het jaar, bij de verscheping voor te schieten; op dee consignatietl aileen 

.) VgJ. no. 60. 
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No. 63. 

1842; DECEMBER 15. - BAUD AAN VAN DER HOUVEN 1). 

De Maatschappij is mij voorgekomen ten aanzien der katoen
fabrikanten te zijn gekomen in eene valsche positie. Zij zegt aan 
den eenen kant door inkoopen en voorschotten de nijverheid nog 
te willen blijven ondersteunen ten beloope van 12.000.000.

"s jaars, maar wi! aan den anderen kant als voorwaarde vail. die 
ondersteuning aIle productie boven dat cijfer aan die nijverheid 
hebben ontzegd. De Maatschappij hinkt op twee gedachten. 
Haar eigen voorraad af te zetten is het hoofddenkbeeld. Met het 
oog op dien stapel van 20.000 kisten, ter waarde van 8 a 9 milli
oenen, zou haar eigen belang meebrengen, dat gedurende een paar 
jaren geene lijnwaden hoegenaamd werden uitgezonden. Maar 
daar zij die uitzendingen niet beletten kan, wi! zij ze tenminste 
leiden en temperen. Zij biedt daarom hulp aan, maar het is eene 
hulp, waarbij de hoofdgedachte zich onweerstaanbaar verraadt. 
De Maatschappij moest, mijns inziens, het stelsel, door hare 
omstandigheden aan de hand gegeven, zonder dralen aamlemen. 
Zij moest hare beschermende rol getrouwelijk blijven vervullen 
of die geheellaten varen. 

Zij moest tot de nijverheid zeggen: "Ziedaar de hulp, die ik 
u nog verleenen kan. Meer dan dit laten mijne geldelijke omstan
digheden niet toe. Wat ik u geef, bied ik u hierbij onvoorwaarde
lijk aan. Wit het gouvernement u bovendien helpen, ik zal erin 
berusten". 

Wi! de Maatschappij dit hiet, dan moest haar regel zijn om 
tot de fabrikanten te zeggen: "Ik kan u niet meer helpen. Mijn 
belang strijdt lijnregt tegen het uwe. Door het aanmoedigen 
uwer uitzendingen zou ik het verkoopen van mijnen voorraad 
belemmeren, en dat mag ik niet." 

assurantie, vracht, betaaIde onkosten, provisie der Faktorij en barer agenten, doch 
geene provisie van de Maatschappij in rekening te brengen. In die gevaIlen, waar het 
volstrekt onvermijdelijk is op tijd te verkoopen en waar de Maatschappij bet niet 
ontgaan kan garant voor de koopers te blijven, zaI zij een billijk delcredere aan de 
consignatarissen in rekening brengen. 

4e. De Directie aan te bevelen om in aIle gevaIlen, hierboven opgenoemd; hetzij er lijn
waden worden uitgezonden voor rekening der Maatschappij of wei voor rekening van 
particuJieren, den verkoop in Oost-Indii! zoo spoedig doenlijk tot de aIdaar bestaande 
prijzen en zooveel mogeJijk om gereed geld te doen plaats bebben en in geen gevaI 
op lange termijnen. 

1) Particuliere correspondentie Baud en van der Houven. 
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Zoowel in het eene als in het andere geval moet de Maatschap
pij zich met het gouvernement kordaat verstaan om datgene, 
wat hetzelve zal gelooven in het belang van nijverheid, handel 
en scheepvaart te moeten doen, met oordeel en zaakkennis aan te 
wenden, altoos <>p den voorgrond plaatsende om slechts met mate 
te helpen, totdat de Maatschappij tijd zal hebben gehad om haren 
voorraad af te zetten. 

Op deze wijze kwamen al de belanghebbenden tegenover el
kander in eene gave positie; thans is de onderlinge verbouding 
een aaneenschakeling van onbestaanbaarheden, waaraan ook het 
gouvernement niet vreemd is, want de regering, het belang in
ziende om de fabriekanten te helpen, wil dat ecbter niet doen 
zonder medeweten van de Maatschappij bij wijze van voort
zetting der bestaande vertrouwelijke betrekkingen. De Maat
schappij echter, vergetende, dat het beschermen en begunstigen 
van allen eene eerste pligt van het gouvernement is, wenscht, 
dat hetzelve bij uitsluiting hulp aan de Maatschappij verleene 
en de fabrikanten overlate aan de welwillendheid der Maatschap
pij. Terzelfder tijd is er t~hen de hulp, door de Maat~chappij 
en den particulier gevraagd, een bemelsbreed verschil. De parti
culler wil zich vergenoegen met de zekerheid van pari-remises 
op 6/m. zigt. De Maatscbappij is niet eenmaal tevreden met eene 
restitutie, die bijna plaats heeft op hetzelfde oogenblik, waarin 
hare faktorij .te Batavia de storting volbrengt. Zij acht deze 
bulp onvoldoende en wil een terugkeer tot het stelsel der garan
tien of vergoedingen. Men moet zich losmaken van deze tegen
strijdige en irrationele band en en beweegredenen . . 

De Maatschappij kan niet vergen, dat het gouvernement de 
nijverheid aan haar lot overlate, alleen omdat dit juist nu door 
het eenzijdig belang der Maatschappij wenschelijk zou zijn, even
min als van de regering edelmoedig zou wezen om de particu
lieren krachtig tot overvloedige ,uitzendingen aan te sporen, om 
alzoo de Maatschappij nog meer in het afzetten van haren voor
raad te belemmeren. Bij dit alles mag het gouvernement echter 
niet geheel vergeten, dat de logheid der Faktorij een voorname 
oorzaak is van de thans op Java bestaande opeenstapeling en 
dat de Maatschappij gedeeltelijk in de bestaande moeylijkbeden 
is vervallen door het betrekken van ongeschikte agenten en door 
het volgen van een verkeerd stelsel. 
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ZooaJs gezegd, ieder der belanghebbenden zou komen in eene 
gave positie, wanneer de Maatschappij een der door mij gestelde 
aItematieven koos. Het eerste is welligt het beste en zal ook de 
zaken het minst buiten verband rukken. 

Ik zaI dan ook bij mijne verdere beschouwingen uitgaan van 
de -onderstelling, dat de Maatschappij dat aItematief kiezen zal. 

Volgens die onderstelling zal de Maatschappij, na ik gis, van 
eenige kleine fabrikanten, door haar zelf indertijd op het paard 
geholpen en die zij nu niet zal willen verstoten, dat gedeelte van 
hUnne producten koopen, hetwelk de Maatschappij gewoon is 
geweest van hun te nemen. Hoeveel van het voor aankoopen 
bestemde millioen hierdoor zaI worden geabsorbeerd, is mij onbe
kend, 6mdat de Maatschappij, dit zij in het voorbijgaan gezegd, 
in zaken van dezen aard niet buitengewoon mededeelzaam is. 

Ik gis echter, dat deze inkoopen de helft van het millioen zul
len wegnemen en dat derhalve nog 1500.000.- overblijven om 
te worden gevoegd bij het millioen, voor voorschotten toegestaan. 
Met die som kan de Maatschappij derhalve het expedieeren van 
eene factuurwaarde van 3 millioen bevorderen, waarop zij geven 
kan 50 % voorschot. 

Wanneer de Maatschappij na deze 3 millioen verdeeld te heb
ben, daarvan een gedetailleerde opgave aan het Departement 
van Kolonien deed en daarbij voegde, na ruggespraak met de 
fabrikanten, welk gedeelte van hunne dan nog overblijvende 
productie aanspraak heeft op hulp van den kant der regeering, 
dan zou ik voor dat meerdere de remises toestaan, die men ver
langen zaI. 

Het spreekt vanzelf, dat men bij het opmaken van deze aIge
meene verdeelingsstaat eene gematigde productie zou moeten 
op den voorgrond stellen, want ik herhaal het, de regeering moet 
weI aan allen hulp en leniging trachten te verschaffen, maar moet 
de Maatschappij niet willen benadeelen door eene overmatige be
gunstigingvan anderen. 

De heeren Salomonson zullen in de te nemen maatregelen 
eene voomame plaats bekleeden. Dit ligt in den aard hunner 
positie en is ook onvermijdelijk door de bekende Zeeuwsche 
overeenkomsten. Zoo ik weI geenformeerd ben, zijn de heeren 
Salomonson voor 1 100.000 stukken calicots jegens de Zeeuwsche 
steden verbonden tot het jaar r850. Zij hebben zich bij het aan-
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gaan dezer overeenkomst geruggesteund gezien door den brief 
van mijnen ambtsvoorganger aan den Gouverneur van Zeeland 
van den I4en December I838, P Yll), waarbij zeer bepaaldelijk 
aan Zeeland eene jaarlijkscbe leverantie van 1500.000.- is ge
gund I), en ik zon het niet kunnen verdeedigen om die beeren 
niet de behulpzame hand te bieden in het afzetten van deze pro
ductie, wanneer de Maatschappij hun die hulp geheel of gedeelte
lijk weigerde. 

Nog eens, mijn vriend, doe uw best om de bestaande valsche 
positie te doen ophouden. De Maatschappij moet weI overwegen, 
da:t de regeering, wanneer zij van alle kanten geplaagd zal worden 
om remises te verschaffen, sub poene van eene aanzienlijke ver
meerdering van armoede te zien ontstaan, bezwaarlijk kan ant
woorden, · "dat zich dit niet zou verdragen met de belangen der 
N.H.M.", of weI, dat de regering de Maatschappij erkent a1s 
·oppervoogdesse der nijverheid en de klagers tot haar verwijst. 

De regering zal hulp moeten verschaffen, waar waarlijk hulp 
verschuldigd is. Dit te doen met zaakkennis en met eene billijke 
inachtneming van elks belangen, waaronder ik die der Maat
schappij gaarne in de eerste plaats wi! genoemd hebben, zie daar, 
wat de regering wenscht te kunnen doen en wat zij hoopt door 
de onbaatzuchtige medewerking der Maatschappij te zullen tot 
stand brengen. 

N0. 64· 

I 842, DECEMBER 20. - VAN DER HOUVEN AAN BAUD a). 

Uwe missive van I5 dezer ') vordert mijn antwoord. Ik wensch
te, dat zij het niet deed, want mij daartoe zettende, gevoe1 ik al 
het onaangename dezer taak, niet zoozeer om het onderwerp, a1s 
weI om. den toon, den geest, de strekking en de bewoordingen 
yan uw schrijven. Ik ga hetzelve op den voet volgen en hoop 
u met bezadigdheid louter waarheid voor te dragen. 

Gij noemt de tegenwoordige stelling der Maatschappij tegen-

1) Verbaal van 14 December 1838, Kabinet, lao yD. 
I) De gebroeders Salomonson hadden in het jaar 1836 met de steden Middelburg, Zie

rikzee, Goes, Veere en Brouwershaven contracten gesloten voor een jaarlijksch bedrag 
van tezamen 1500.000, door haar aan katoenen stoffen te leveren. - Vgl. verder Smis
saert, a. w., bl. 93 V.v. 

3) Particuliere correspondentie Baud en van der Houven. 
') VgI. no. 63. 
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over de katoenfabrykanten eene valsche. Zoo zij dit is, dan kent 
gij daarvan beter dan ielnand de oorzaak, als voomameIijk ge
legen in de geschiedenis der wording van het jongste lijnwaden
'contract 1).Dit stuk, zooals het ligt, in de wereld gebragt na de 
regeling der overige betrekkingen met het gouvernetnent, sedert 
en in' verband met de kapitalisatie der voorschotten, stelde 
eigenlijk eene valsche positie daar, en desniettemin zou thans 
nog in mijn oog de dezerzijdsche positie jegens de fabrykanten 
geene valsche mogen heeten, zonder uwe tusschenkomst en aan
moediging, regtstreeks aan particulieren te verleenen tot, voor 
het tegenwoordige althans, overdrevene uitzendingen boven die 
der Maatschappij. Ja, de Maatschappij wil de nijverheid blijven 

·ondersteunen en als zij daarbij tevens eene vermindering van 
:productie wil, dan tracht zij juist daardoor eene valsche positie 
te "voorkomen, althans die te verminderen, en dan wil zij niets 
anders . dan hetgeen het welbegrepene belang van alle hierbij 
betrokkenen immers op dit oogenblik gebiedt. Ik zeg op dit 
oogenblik, want er is thans alleen rede van het doorstaan eener 
crisis en alzoo van tijdelijke maatregelen. Het voorbijgaande 
behoort tot den aard en het wezen eener crisis. Ook de tegen-

, woordige zal zich als zoodanig kenmerken en eenmaaI, misscbien 
. reedc; spoediger dan men denkt, doorworsteld zijn, mits men haar 

als ~ri~ behandele en ontzie; want het gevaar is anders groot 
van haar te zien overgaan in eene ongeneeslijke, doodelijke 
krankheid. Onthouding allerwege, zooveel de krachten toelaten, 
is hier medicijn. Uitzendingen zonder doelmatig beleid en berede
neerd overleg kunnen. in I843 meer dan ooit tevoren alles totaal 
bederven en alleen en alles in eene positie brengen, erger dan 
valsch. 

Gij meent ons op twee gedachten te zien hinken en stelt u ons 
voor als steeds hoofdzakelijk onze eigene belangeri taadplegende. 
Dit is eene dwaling, die misschien weI wederom· nieuw voedsel 
ontleende aan hetgeen ik hierboven reeds terneder schreef en ont
le~men zal uit al hetgeen verder uit mijne pen komt. Zulks doet 
mij innig Ieed. U van die dwaling terug te leiden is bij mij meer 
w«msch dan hoop, daar zij, zich telkens opnieuw vertoonende, 
verouderd en ingeworteld schijnt; doeh ik wi! haar echter u aan
wijzen en haar benoemen, zooals zij is, te weten meer dan dwaling 

1) Het contract van 25/28 November 1840; vgl. no. 60. 
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en tevens eene grove miskenning van de N ederlandsche Handel
maatschappij, die u zou kunnen vragen, waar of wanneer zij de 
haar aanbevolene algemeene belangen opofferde of onderschikte 
aan hare eigene, terwijl zij . in staat en bereid is om overal van 
het tegendeel de bewijzen te Ieveren, ook, en weI speciaal in hare 
aanrakingen met uw departement. Ik behoef mij slechts tot uw 
voor mij liggend schrijven te bepalen, om uw · vooroordeel en 
uwe ingenomenbeid tegen de Maatscbappij duidelijk en gepronon
ceerd te zien uitkomen en daarin dan ook het groote beletsel te 
vinden tegen eene waardige en gepaste zaakbehandeling, tegen 
hetgeen gij zelf noemt een cordaat verstaan met het gouvemement 
en tegen het totstandbrengert eener doelmatige scbikking. Ret 
is zeer waar, dat de Maatscbappij baren voorraad fabrykgoede
ren in Indie niet uit bet oog verliest. Voor zulke eene onverant
woordelijke roekeloosheid wensch ik haar bewaard te zien. Een 
betamelijk en pligtmatig eigenbelang doet haar verlangen, dat 
de enorme verliezen zooveel mogelijk verminderd, altbans niet 
noodeloos vermeerderd worden op die goederen, niet in baar 
eigen belang, maar ter voldoening aan de door u aangegevene 
inzigten des gouvemements naar Indie uitgevoerd en door om
standigheden, van haren wil onafhankelijk, aldaar opgestapeld. 
Het is zoo, dat eene staking aller uitzendingen gedurende een 
paar jaren die opruiming bevorderen en in bet afgetrokkene 
voor de Maatscbappij wenschelijk zijn zou; maar bet is niet zoo, 
dat die opruiming aileen hare boofdgedachte zou zijn buiten 
verband met de belangen van bet nationale fabrykwezen. In 
dezen zin bebt gij nooit en nergens die hoofdgedachte zich zien 
verraden. Opruiming wenschen wij gewis ook in ons belang; 
maar vordert de nijverbeid die ' opruiming niet evenzee.r en is 
het ·te veel gevergd, dat het gouvemement daartoe mede en niet 
tegenwerke? 

Gij .oordeelt, dat de Maatschappij hare beschermende rol ge
trouwelijk moet blijven vervullen of die geheellaten varen. Het 
eerste zou zij gereedelijk willen, het laatste zal zij misschien 
moeten. Volgens u moet zij 6f hulpe bieden zooveel zij kan en 
vermag, en dit weI onvoorwaardelijk, met beru:;tend aanzien 
van elken maatregel, dien het gouvemement ten behoeve van de 
fabrykanten, tot uitzendingen bovendien, nemen mogt, 6f alle 
hulp gebeel en opeens ontzeggen. Zegt zij tbans het eerste, dan 
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weet zij eigenlijk niet wat zij zegt, en biedt eene soort van hulpe 
aan, waardoor Inisschien niemand geholpen wordt~ althans niet 
op den duur; 'en zegt zij het laatste, dan zou daarin voor de eerste 
maal waarlijk de hoofdgedachte van eigenbelangzich onweer
staanbaar verraden, indien hiertegen geen waarborg gevonden 
werd daarin, dat het denkbeeld door u zelven werd aangegeven. 
Immers is het onmogelijk den lijnwaadhandel nu door te zetten 
anders dan tot financiele schade en onmogelijk - wil men die 
schade niet - iets anders te doen dan alles los te laten en uit
sluitend het _oog op den voorraad in Indie te rigten. N ogtans 
wi! de Maatschappij voortgaan. Zij wi! blijven helpen; wanneer 
het gouvernement haar helpt, en verlangt niets meer dan zich 
cordaat met het gouvernement daartoe te verstaan ..... 

Gij spreekt volkomen de wenschen en bedoelingen der Maat
schappij uit, wanneer gij aanspoort tot eene zamenwerking .van 
haar met het gouvernement ter aanwending met oordeel en zaak
kennis van datgeen, hetwelk in het belang van nijverheid, han
del en scheepvaart moet worden verrigt in verband met de af
zetting van den voorraad in Indie, en niets zal haar aangena
mer zijn dan de door u vermelde gave positie tusschen alle be
langhebbenden daargesteld en den schakel van onbestaanbaar
heden, dien gij zegt te aanschouwen, verbroken te zien. Omtrent 
dit aangelegen beginsel zijn wij het eens en met opzigt tot den 
aard der bescherming en begunstiging van het gouvernement 
verschillen wij misschien niet zoo bijzonder veel, daar ik ontken 
immer te hebben willen beweren, dat · het gouvernemeni,' allen 
vergetende, uitsluitend de Maatschappij zou behooren te begun
stigen. Verhef u slechts eenmaal tot de gedachte, dat allen kun
nen en moeten worden beschermd in de Maatschappij, en alles 
is gevonden. Wordt de gewigtige en moeyelijke zaak in dezen 
milden zin door u opgevat, dan zullen de fabrykanten, aan de 
welwillendheid der Maatschappij overgeleverd, zich deswege 
niet te beklagen hebben en het gouvernement ook niet, terwijl 
elke andere weg tot eene bron van klagten leiden zal, die! het 
gemakkelijker is te openen dan te stoppen. 

Gij vindt een hemelsbreed verschil tusschen de hulp door ons 
en die door particulieren gevraagd. Geen wonder, daar gij ver" 
gelijkt betgeen voor geene vergelijking vatbaar is. De fabrykant, 
die uitzendt f · .heeft reeds zijne winsten genoten, daar . waa.r ons 
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verlies -z66 baatzucbtig drijven wij den lijnwaadhandel- be- . 
gint, en er is rede van het geheele fabrykwezen, niet van die en
kele fabrykanten, welke met eene pari-remise op 6 maanden 
misschien zouden te helpen zijn. Bovendien gewagen wij nog 
niet eens van vergoeding of garantie, niettegenstaande die, gelijk 
u bekend is, ter goeder trouw onzerzijds ten grondslag is gelegd 
bij de jongste regeling onzer betrekkingen met het gouvernement 
en geen waarborg ten nutte van het nijvere deel der natie doel-. 
matiger dan op deze wijze kon worden verleend; maar wij doelen 
op het verzekeren van eene pari-remise aan ons en op onthouding 

. van begunstiging van sommige particulieren ten nadeele van allen' 
en alles. 

Gij spr.eekt van het ligchaam der Factorij op eene wijze, welke 
u geen ernst geweest kan zijn. In de eerste helft van 1841 liet . 
het beheer van den lijnwaadhandel te wenschen over, doch men· 
behoeft slechts deze zaak van nabij en in verband met personen 
en omstandigheden te kennen, om levendig en diep het ongegron
de ,en onbillijke van uw aan de Maatschappij toegeduwd verwijt 
te gevoelen en in te zien. Beantwoordde eenmaal hare benoeming, 
door oorzaken buiten haar, niet aan hare verwachting: gelukkig 
Nederland en Nederlandsch Oost-Indie, zoo het gouvernement 
in deszelfs benoeming van ambtenaren nimmer eene soortgelijke 
ervaring opdoet! En hoe is uwe verguizing van geheel het be
stuur der Factorij overeen te brengen met de ook door u erkende 
verdienste van haren voorzitter? Of deze uitval was u geen ' 
ernst 6f ik begrijp u niet; gelijk ik mede uw beschuldiging niet 
begrijp, dat de Maatschappij door het volgen van een verkeerd 
stelsel in de tegenwoordige moeyelijkheden geraakt is, noch ook ' 
hoe gij u het daarstellen eener gave positie denkt als gevolg van 
het besluit der Maatschappij om hare hulp aan de fabrykanten. ' 
geheel en opeens te ontzeggen; terwijl mij al verder de grond of 
aanleiding geheel onbekend is van uwe beschuldiging wegens' 
ongenoegzame mededeelingen dezerzijds. Immers ik ben mij niet 
bewust, dat immer eene vraag, door u gedaan, niet of zelfs ~iet 
zoo volledig mogelijk is beantwoord gebleven. Zoo gij het com
municative der MaatschappiJ op de proef wilt stellen, zult gij ook , 
deze uwe beschuldigingen ongegrond en haar nu even bereid vin
den tot aanwijzingen en inlichtingen, als toen uw ministerie. voor 
een bepaald beloop verliezen vergoedende, zich voor een bepaal.d . 
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beloop de aanwijzing van fabrykanten voorbehield. Om der zaken 
wille herhaal ik het, vriend, verdenkt toch niet zoo onbillijk de 
bedoelingen der Maatschappij ; kom terng van die hostile houding 
tegen haar en toon te willen, hetgeen zij verlangt: een cordaat 
ineenslaan van de handen tot behoud en bevestiging van ban
den, die zooveel tezamen kunnen houden, en tot het gaaf maken 
van positien, waar die indedaad ongaaf mogten zijn, door in ons 
met opzigt tot de remises allen te gerijven. Geenszins verlangt de 
Maat~appij de oppervoogdesse der nijverheid te heeten. Zij 
is op dien naam even weinig als op dien van Agent van het De
partement van Kolonien gesteld ..... 

Gij wijst op Zeeland en de verbindtenissen van de heeren . 
Salomonson jegens Zeeland. Ik bid u, antwoord mij: hoe ver
toonde zicb de Maatscbappij, die nooit jegens Zeeland verbonden 
was en dat gewest voor de vervaardiging van katoenen lijnwaden 
ong~bikt bield en houdt, zich te dezen opzigte aan uw oog? 
Weigerde zij de aanzoeken van uwen ambtsvoorganger of werd 
zij tot medewerking bereid bevonden? Deed zij niet alles wat van 
baar in deze werd gevraagd, en deed zij dit eigenbaatzuchtig 
of bragt zij, ter voldoening aan 's gouvernements verlangen, niet
onbeduidende geldelijke offers? 

De Maatschappij wi! zich verbinden om in 1843 voor eene 
factuurswaarde van f 3 a f 3.500.000.- zoo voor hare rekening 
als in consignatie, naar Jodie uit te zenden, wanneer zij met u 
kan overeenkomen op eene wijze, welke haar de zekerheid ver
schaft, dat d~ gelden, welke zij in 's lands kas in Indie zal ver
langen te storten, aldaar zullen worden aangenomen tegen inhou
ding alhier uit de opbrengst der gouvernementsproducten op . 
den voet, waarop zulks thans plaats heeft, doch met dien ver
stande, dat het aldus gestorte in Indie boven hetgeen de Indische 
kas mogt behoeven, hier aan uw Departement zal worden uitbe
taald door de Maatschappij uit het provenu van daarvoor door 
het Indische bestuur aan haar af te geven tin, opdat alzoo ook het 
gouvernement voor dat meerdere buiten voorschot blij ve. 

Langs dezen weg hoop en vertrouw ik, dat de zaak nog tot een 
gewenscht en voor allen bevredigend einde zal te brengen zijn. 
Uw tusschenkomst in den aangegeven of soortgelijken zin kome 
maar de Maatschappij te stade en worde niet aan particulieren 
verleend, dan vrees ik het in mijn oog geenszins zoo groote ge-
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vaar der overproductie zoo weinig, dat ik gerustelijk de klagers, 
die zich bij u komen aanmelden, naar de Maatschappij zou ver
wezen zien, althans gedurende het jaar 1843. 

Gelief over het denkbeeld van een zoodanig lijnwadencontract 
tusschen uw Departement en de Maatschappij uwe gedachten 
te laten gaan. Met een ontwerp van hetzelve zal ik gaarne in het 
laatst dezer week nogmaals mijne opwachting bij u maken 1). 

No. 65. 

1842, DECEMBER 28. - BAUD AAN VAN DER HOUVEN '). 

Uw brief van 20 dezer') het onderwerp uitgemaakt hebbende 
van onze conferentie van 24 dezer, zoo kan ik mij thans bepalen 
tot de mededeeling mijner beschouwingen omtrent het van u in 

1) Deze conferentie had 24 December d. a. v. plaats. Het bij die gelegenheid door van 
der Houven overgegeven concept luidde : 

"ARTIKEL I . 

De Nederlandsche Handelmaatschappij verbindt zich om, voor zooverre geene belet
selen van hooger hand (force majeure) dit verhinderen, in den loop des jaars 1843 voor 
een factuursbedrag van 3 a 3~ millioen guldens aan binnenlands vervaardigde wollen 
en katoenen stoffen geheel naar hare keuze en hetzij voor eigene rekening, hetzij in consig
natie, naar Nederlandsch Oost-Indi!! uit te zenden. 

ART. 2. 

De Minister van Koloniim ge~ft, uit aanmerking van de voor het inIandsche fabrykwe
zen belangrijke verbindtenis, in art. I vervat, aan de Nederlandsche Handelmaatschap
pij de verzekering, dat de gelden, uit den verkoop der krachtens deze overeenkomst \lit 
te zendene wollen en katoenen goederen voortspruitende, voor zooverre zij verlangen 
mogt die door hare Factorij te Batavia te doen storten bij het Indiscbe bestuur in '5 lands 
kas aldaar, zullen worden aangenomen en dat het aldus in Indil! gestorte bedIag bier te 
lande zal kunnen worden ingehouden uit de opbrengst der door de Nederlandsche Han
delmaatschappij te gelde gemaakte gouvernementsproducten; terwijl, bijaldien het ai
dus gestorte in Indi!! de behoeften der Indische kas mogt te baven gaan, voor het beloop 
van dat meerdere door de hooge Indische regering aan de Factorij voomoemd zal wor
den afgegeven eelle aan dat meerdere geJijkstaande waarde in tin, waarvl\Il ' de zuivere 
opbrengst bier te lande door de Nederlandsche Handelmaatschappij aan het Departe-
ment van Kolonil!n zal worden uitbetaald. . 

ART. 3. 

Indien tegen verwachting in den loop des jaars 1843 blijken mogt, dat eene meerdere 
uitzending' dan art. I met zich brengt, nog in datzelfde jaar door de belangen van het 
nationale fabrykwezen dringend wordt vereiscbt, dan zullen in zoodanig geval de aanzoe
ken der fabrykanten, welke.daartoe bij den Minister mogten inkomen, door denzelven 
aan de Nederlandsche Handelmaatschappij worden verwezen en alzoo geenerhande be
gunstiging of aanmoediging van zoodanige meerdere uitzendingen aan eenig particuJier 
van's Ministers zijde worden verleend, zonder voorafgaand overleg daaromtrent met de 
Nederlandsche Handelmaatschappij". 

") ParticuJiere correspondentie Baud en van der Houven. 
I) Vgl. no. 64. 
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die conferentie ontvangen concept-lijnwadencontract voor 1843. 
Ik zal daarbij zeer kort kunnen zijn, daar -dat concept over het 
algemeen mijne goedkeuring wegdraagt .... 

Op art. I heb ik Diets aan te merken, dan dat ik daarin gaame 
opgegeven zag de bepaling, dat aan het Departement zullen wor
den medegedeeld de namen der fabrikanten, van welke sommen 
van elk zullen worden gekocht of in consignatie genomen.·lk be
hoef u Diet te zeggen, dat ijdele nieuwsgierigheid de aanleiding 
niet is tot deze vrage, maar weI de behoefte om bekend te worden 
met de bijzonderheden onzer katoenindustrie, over welker be
langen men mij dikwijls raadpIeegt. 

Er zullen bij u weI geene bedenkingen bestaan tegen de opname 
aan het slot van art. 2 ook van Japansch koper, om te strekken 
tot dekking van hetgeen door de Faktorij meer mogt worden 
gestort dan de behoefte. Ik vraag dit met het oog op de moge
lijkheid, dat het beschikbare tin niet voldoende daartoe mogt 
zijn, en bij de waarschijnlijkheid, dat het koper vooreerst niet zal 
worden vermunt. . 

Aan het slot van gemeld artikel wenschte ik te hebben bijge-
voegd de volgende woorden: 

"terwijl het vanzelf spreekt, dat op het eventueel meerder 
dan de behoefte te storten bedrag ook toepasselijk zal zijn 
de tusschen het Departement van Kolonien en de Neder
landsche Handelmaatschappij bestaande en sub par. a van 
den brief van gemeld Departement aan de Maatschappij, 
d.d. 22 September 1841 no. II 1}, omschreven bepaling, dat 
over het beloop van geld en, door de Faktorij in de Indische 
kas gestort wordende: door de Maatschappij t % commissie
loon zal worden gebragt ten voordeele van het Departement 
van Kolonien op de commissie van 3t %', door: haar op den 
verkoop der gouvemementsprodukten genottm wordende". 

Tusschen art. 2 en 3 zou ik denken, dat eene bepaling moest 
worden opgenomen van dezen of dergelijken inhoud : 

"De Maatschappij, aldus voar hare in kas gestorte gelden 
eene pari-remise verkrijgende, verbindt zieh om eene gelijke 
pari-remise te verschaffen aan de fabrikanten, die hunne 
goederen aan haar ter verkoop zullen consigneren, en om 

') Verbaal van 22 September 1841, no. II/477, Openbaar; vgl. bl. 148, noot 3. 

NED. ECON .-HI ST . ARCHIE ... JAARBOItK II . 10 



DE UJNWAADCONTRACTEN 

voorts aan die fabrikanten hare bulp te verleenen met de 
door baar standpunt aangegevene belangloosheid". . 

Daardoor zal vermeden worden de indruk, dien de lezing van 
het ontwerp. zooals het nu ligt. welligt zou kunnen verwekken. 
dat namelijk de fabrikanten door bet gouvemement onvoor
waardelijk tot de Maatschappij worden overgewezen. 

No. 66. 

1842, DECEMBER 31. - BAUD AAN DEN KONING 1). 

Ik heb de eer U. M. hierbij aan te bieden een gebeim schrijven 
der Nederlandsche Handelmaatschappij, d.d. 30 dezer 1), strek
kende ten geleide van een ontwerp-contract I), waarvan het doel 
is om door tusschenkomst der Maats~happij aan de fabrikanten 
van Nederlandsche wollen en katoenen stoffen gedurende het 
jaar 1843 eenen uitweg voor een gedeelte hunner fabrykaten naar 
Nederlandscb-Indie te bezorgen, welk concept het uitvloeisel is 
van de daarover gehouden conferentien en gevoerde briefwisse
ling tusschen den heer Staatsraad van der Houven en mij I). 

Bij eene vergelijking van dat ontwerp met de laatste over deze 
aangelegenheid tusschen het Departement van Kolonien en de 
Maatschappij aangegane overeenkomst in dato 25/28 November 
1840 '), zal u. M. zien, dat het nu in overweging zijnde contract 
zich daardoor van bet vroegere voordeelig onderscheidt, dat er 
tegenwoordig hoegenaamd geene rede meer is van eenige schade
vergoeding wegens bet eventueel te lijden verlies, maar blotelijk 
van bet verzekeren van eene pari-remise aan de belanghebbende 
fabrikanten. 

De Maatschappij verbindt zich bij art. 1 van het ontwerp tot 
de uitzending in 1843 eener iactuurswaarde van 3 a 3t millioen 
guldens. De vroegere overeenkomst bepaalde die uitzending op 
minstens I 5.000.000.-. Tot toelichting van dit verschil zal het 
voldoende zijn onder de herinnering van U. M. te brengen, dat 
uit hoofde van de bandelscrisis in Indie van de ophooping van lijn
waden in de entrepots en den daaruit voortgevloeiden lagen stand 

1) Verbaal van 31 December 1842, no. 602 Geheim. 
I) Hierin waren de door den minister voorgestelde wijzigingen (lIgl.fIO.6,) over,enomen. 
I) V,1. nos. 6a-65. 
') V,I. no. 60. 
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van derzelver prijzen aldaar de Raad der Maatschappij bij ge
legenbeid van deszelfs laatste zamenkomst ter opname ·van de 
balans en bepaling van het dividend tot het besluit is gekomen 
om de Directie voor het volgende jaar tot geene grootere uitzen
ding te magtigen dan van f 1.000.000.- voor eigen rekening en 
even zooveel in consignatie. Volgens hetgeen in deze tusschen den 
heer van der Houven en mij is verhandeld geworden, zon de 
Maatschappij thans slechts eene waarde van f 500.000.- voor 
eigen rekening uitzenden, maar daarentegen vijftien ton besteden 
voor voorschotten op goederen in consignatie, en vermits die 
voorscbotten slechts bedragen 50 % van hetgeen in consignatie 
wordt gegeven, zoo zal op die wijze het middel verkregen worden 
om voor eene gezamenlijke waarde van f 3.500.000 uit te zenden, 
dus f 500.000.- meer dan volgens het besluit van den Raad der 
Maatschappij zou hebben kunnen geschieden. 

In het algemeen komt het mij voor, dat de nu ontworpen over
eenkomst, terwijl zij zich op het punt der eventuele schad ever
goeding voordeelig onderscheidt van de voorgaande, zooveel 
bevat als in de bestaande omstandigheid kon worden verkregen, 
weshalve ik dan ook geene zwarigheid maak U. M.'s autorisatie 
te vragen om dezelve definitievelijk te sluiten. 

No. 67. 

1843, JANUARI 5/6. - OVEREENKOMST TUSSCHEN DE NEDER

LANDSCHE HANDELMAATSCHAPPIJ EN DEN MINISTER VAN 

KOLONIitN 1) I). 

ARTIKEL I. 

De Nederlandsche Handelmaatschappij verbindt zich om, voor 
zooverre geene beletselen van hooger hand (force majeure) dit 
verhinderen, in den loop des jaars 1843 voor een factuursbedrag 
van 3 a. 3 t millioen gulden aan binnenslands vervaardigde wollen 
en katoenen stoffen geheel naar bare keuze en betzij voor eigene 
rekening, hetzij in consignatie, naar Nederlandsch Oost-Indie 
uit te zenden, en om aan het Departement van Kolonien mede
deeling te doen van de namen der fabrykanten, van wie de voor-

· IJ Daattoe gemachtigd bij kabinetsrescript van 2 ]anuari I8H, Geheim, la. D. In 
verbaal van 2 ]anuari 1843, no. I, Geheim . 
. I) Verbaal van 6 Januari 1843, no. S/A GeheiIil. 
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melde stoffen door de Maatschappij zullen worden ingekocht of 
in consignatie genomen, met vermelding van de geldswaarde, 
waartoe zulks voor elk hunner zal geschieden I}. 

ART. 2. 

De Minister van Kolonien geeft uit aanmerking van de voor 
het inlandsche fabrykwezen belil.1igrijke verbindtenis, in art. 1 

vervat, aan de Nederlandsche Handelmaatschappij de verzeke"
ring, dat de gelden, uit den verkoop der krachtens deze overeen
komst uit te zenden wollen en katoenen goederen voortspruitende, 
voor zooverre zij verlangen mogt die door hare Factorij te Bata
via' te doen storten bij het Indische bestuur in's lands kas aldaar, 
zullen worden aangenomen en dat het aldus in Indie gestorte 
bedrag bier te lande zal kunnen worden ingehouden uit de op
brengst der door de Nederlandsche Handelmaatschappij te gelde 
gemaakte gouvemementsprodukten; terwijI, bijaldien het aldus 
gestorte in Indie de behoeften der Indische kas mogt te boven 
gaan, voor het beloop van dat meerdere door de hooge Indische 
regering aan de Factorij voomoemd zal worden afgegeven eene 
aan dat meerdere gelijkstaandewaarde in tin of Japansch koper, 
waarvan de zuivere opbrengst hier te lande door de Nederland
sche Handelmaatschappij aan het Departement van Kolonien 
zal worden uitbetaald; sprekende het vanzelf, dat op het even
tueel meerder dan de voormelde behoeften te storten bedrag ook \ 
toepasselijk zijn zal de tusschen het Departement van Kolonien 
en de Nederlandsche Handelmaatschappij bestaande en sub la 
van den brief van genoemd Departement aan de Maatschappij 
d.d. 22 September 1841 I) omschreven bepaling, volgens welke 
over het beloop van gelden, door de Factorij in de Indische kas 
gestort wordende, t % commissieloon door de Maatschappij zal 
worden ten voordeele gebragt van het Departement van Kolonien 
op de commissie van 3t %, door haar wegens den verkoop der 
gouvemementsproducten genoten wordende 8). 

1) Vgl. no. 68. 
2) Verbaal van 22 September x84x, no, n/477, Openbaar, 
I) De bedoelde passage luidt als voIgt: 
.. X a, Over lille produkten zal door de Maatschapplj voor commissieloon (het delcre

dere daaronder begrepen) worden berekend 4 % van den verkoopsprijs over de in x84x 
verkochte en 31 % over de in X842 en volgende jaren te gelde gemaakte; terwijl over bet 
beloop der gelden, door de Handelmaatschappij in Indie in's lands kas gestorten bier te 
land~ door ulhouding krachtens het stortingscontract aan haar gerembourseerd worden-



DER NEDERLANDSCHE HANDELMAATSCHAPPIJ. 149 

ART. 3. 

De Nederlandsche Handelmaatschappij, aldus ingevolge het 
vorenstaande artikel voor hare in de Indische kas gestorte gelden 
eene pari-remise verkrijgende, verbindt zich tot het verschaffen 
eener gelijke pari-remise aan de fabrykanten der goederen in 
cODsignatie, bij art. I bedoeld, en om voorts aan die fabrykanten 
hare hulp te verleenen met de door haar standpunt aangegevene 
belange100sheid 1). 

. ART. 4. 

Indien tegen verwachting in den loop des jaars 1843 blijken 
mogt, dat eene meerdere uitzending dan art. I met zich brengt 
nog in datzelfde jaar door de belangen van het nationaal fabryk
wezen dringend wordt vereischt, dan zullen in zoodanig geval de 
aanzoeken der fabrykanten, welke daartoe bij den Minister mog
ten inkomen, door denzelven aan de Nederlandsche Handel
maatschappij worden verwezen en alzoo geenerhande begunsti
ging of aanmoediging van zoodanige meerdere uitzendingen aan 
eenig particulier van's Ministers zijde worden verleend zonder 
voorafgaand overleg daaromtrent met de Nederlandsche Handel
maatschappij. 

ART. 5. 

Indien er onverhoopt gedurende het bestaan dezer overeen
komst geschillen mogten ontstaan, zoo verbinden zich de con
tracterende partijen nu voor alsdan om die geschillen ter onder
handsche beslissing over te laten aan drie scheidslieden, door 
partijen, of ingeval zij zich daaromtrent niet kunnen verstaan, als
dan door de arrondissementregtbank te Amsterdam te benc>emen. 

Hiervan gemaakt en:. 

Amsterdam, den 5enJan. 1843. 
De Nederlandsche Handel

maatschappij, 

(w.g.) VAN DER HOUVEN. 

KOOY. 

'sGravenhage,den 6enJan. 1843. 
De Minister van Kolonien. 

(w.g.) J. C. BAUD. 

de, uit de opbrengst van in 1841 verkochte en uit die van in 1842 en volgende jaren te 
gelde gemaakte producten i % commissieloon door de Maatschappij wederom ten voor
deele van het Departement van Marine en KolonU!n zal worden gebragt". 

1) Van restitutie der invoerrechten en vergoeding der verliezen is dus geen sprake 
meerj deze lijn voorgoed vervallenj vgl. no. 45 . 
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No. 68. 1843. NA JANUARI 6. - OPGAVE VAN DE BESTELLINGEN DOOR DE NEDlUl 

Benam.ing 
Naam der fabrikanten. Woonplaats. der bestelde Hoeveelheid. 

artikelen. 

J. Dikkers ... . ...... . ................. Rijssen. Calicots. 350 st. ' 
D. en J. H. ter Horst .. ........ .. .. 150 .. 
C. Nagel .............................. Markelo. .. 400 .. ~ E. Ekker ................................ Vollenhoven. .. 500 .. 
N. Breebaart Czn. ........... Amsterdam. .. 250 .. 
Entrop en Co. .................. .. .. 250 .. 
G. J. Modders ........... . ......... Goor. .. 200 .. 
G. J. H . en D. ten Doesschate •• .. .. ~oo .. 
Ten Doesschate en Verbeek ... .. .. 200 .. 
G. C. Arntzenius .................... .. .. 2.850 .. 
Weerman en van Woelderen ... Delden. .. 350 .. 
H. J. Averink en Co .......•• .. .. 300 .. 
A. Weddelink Huender ........... Neede. .. 350 .. 
J. R. en A. J. ten Hoopen ....... .. .. 200 .. 
J. C. ten Cate . ...........•• .. .. 150 .. 
F. Planten ............ . ...•• .. .. 200 .. 
Ter Meulen en Elbrink ............ Borculo. .. 350 .. 
C. A. Gluysteen en Zn. ....... Kampen. .. 200 .. 
L. A. Westrik en Co. .......... Denekamp. .. ' 200 .. 
Blijdenstein en Co. ............ Enschede. .. 1.400 .. 
J. ter Weele en Zn ........•• .. .. 250 .. 
J. Stroink en Zn. ................ .. .. 250 .. 
H. Stevens en Zn. ........... .. .. .. 700 .. 
E. Jannink en Zn. ......... .. .... .. .. 700 .. ~ H. J. van Heek en Zn. . ..... .. .. 350 .. 
J. Getkate ............ ............ .. .. 200 .. , 
C. ter Kuile ..............•• .. .. . 700 .. . 
C. H . W. Romer ............. .. .. 150 .. - : 
H. Reygers ...............•• .. .. - 150 .. 
L. ten Cate .................. .. .. ' 900 .. -

B. Blijdenstein ................ .. .. 200 .. 
S. ten Cate ................. .. .. 200 .. I ~ 
G. CroInhoff ................ .. .. 450 .. 
H. Smelt .•.•............... .. .. 800 .. 
E. ter Kuile Pzn ............ .. .. 250 .. 
J . A. Verbeek Jzn. ........... .. .. 200 .. 
Kayser en Co. ............... .. .. 350 .. 

Transporteere IS.8sa st. \ 
1) Verbaal van 4 Augustus 1843. no. 304 Gebeim. \ 
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OER NEOERLANOSCHE HANOELMAATSCHAPPI]. 

UNDSCHE HANDELMAATSCHAPPIJ BIJ DE VERSCHILLENDE FABRIKANTEN GEDAAN 1). 

Benaming 

Geldswaarde. 
der in consig-

Hoeveelheid. Geldswaarde. Aanmerkingen. 
natie gegeven 

artikelen. 

f 1.365.-
- 647.50 Calicots. 2.300 st. I 10.660.-

I - 1.580.- " - 2.010.-
" - 97°·- " - I.OOS·- " - 790·- " - 790·- " - 790·- " 

/ - n·34S·- " 
Iii - 1·36S·- " 
II - 1.18S·- " - 1·36S·- " - 790·- " - 57S·- " - 790.- " - 1·36S·- " - 790·- .. 

- 93S·- .. 
- 6·PS·- .. 12.200 .. - S2.850.-
- 97°·- .. 
- 97°·- .. 200 .. - , 890.-

I - 2.800.- .. 
- 3·38S·- " 

1.100 " - 5·775·-
- 1·47S·- .. 3.000 .. - 13.000.-

- 790·- .. 
- 2·76S·- .. 400 " - 1.780.-
- . 57S·- .. 
- 575·- ..,. 
- 3,965.- .. 900 " - 5· u 7·50 

- '790.- " 500 .. I - 2.U2·50 
: .- 790·- .. 800 " - 3·735·-

- 1·690·- .. 1.200 .. - 4.815.- . 
- 3.160.- " - 97°·- " 

I - 790·- " - 1.365.- .. 
'I 64.392.50 22.600 st. I loo·73S·-
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Benaming 
Naam der fabrikanten. Woonplaats. der bestelde Hoeveelheid. 

artikelen. 

Transport 15.850 st. 

J. ter Meulen .... ,. ......... Enschede. Calicots. 200 " Warnaars en Co ............. 
" " 

200 " J. Steuvers ................. 
" " 

200 " J. F. Scholten •••••••••••• '0 

" " 300 " 
, 

B. van Lochem ...........•. Eibergen. 
" 500 " 

J. B. P. Bouquie ........... 
" " 700 " Geb. Scholten .............. Almelo. 

" 
1.000 " 

Hofkes Co. 
, 

en •••••••••••• 0 • 

" " 5.500 " 
Gebr. Bendien .............. , " " 

200 " 
B. Bavink en Zn ............ 

" " 300 
" Gebr. Salomonson ........... 

" " 500 " ',' 
H. ten Cate Hzn. en Co. .... 

" " 
200 " G. O. Coster ............... 

" " 300 " 
G. en H. Salomonson ....... 

" " I..foo " 
Id. voor ............... Nunspeet en 

Oldebroek. 
" 500 

" Id. voor ............... Naarden en 
Huizen. 

" 400 
" 

J. F. Peese Binkhorst ....... Oldenzaal. 
" 400 " P. J. Gelderman ............ 

" " 400 
" c. R. Stork en Co. •••••• 0 • 

" " 
200 

" 
H. P. Gelderman • •••••••• 0 • " " 

200 
" H. J. Franssen .............. Haaksberg!'ln. 

" 
200 

" J. F. W. Schulten ........... 
" " 

600 " 
J. W. Greve ••••••• 0 ••••••• 

" " 400 " It 
H. J. Smits ................. 

" " 
200 " P. H. Dannenborgh ......... Ootmarsum. 

" 
· 200 

" J. F. Staverman ............ 
II " " 

200 
" B. Coster ................... " " 

200 
" G. Fabius •••••• 0 ••••••••••• 

II 
Gelselaar. 

" 300 
" H. Bussemaker .............. Borne. 

" ISO " G. Hulshoff ................ 0. 
" " 150 

" C. W. Eekhout Jr ........... Losser. 
" 450 

" ~ \ . 
A. Willink ................. Winterswijk. 

" 350 
" J. Tenkink ................. 

" " 500 
" J. W. Meyerink •••• 0 ••••••• " " 150 
" 

J. A. Visscher .............. 
lj 

Zwolle. 
" 

600 " P. Driessen en Zn. 0 ••••••••• Aalten. 
" 300 

" 
Transporteere 34.400 st. 

~ 
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Benaming 

. Geldwaarde. 
der in consig-

Hoeveelheid. Geldswaarde. Aanmerkingen . 
natie gegeven 

~ artikelen. 

I 64.392.5° 22 .600 st. I 100·745·-
- 790·- Calicots. 
- 825.-
- 825.-

OJ - 1.290·- .. 75° .. - 3.337.50 
- 1·94°·-
- 2·73°·-
- 4.83°.- .. 3.400 .. - 16·557.5° 
- 22.200.- .. 2.250 .. - 9·45°·-
- 900.-
- 1·335·- .. 4.000 .. - 18.220.-

, ~ - 2·3°5·-
- 900·-
- 1.080.-
- 6.700.- .. 190·000 .. - 815.000.-

- 1.975·-
II 

- 1·44°·-
- 1.690.-
- 1.800.- .. 400 .. - 2.020.-
- 900·-
- 1.010.-

It - 79°-
- 2·590·- .. 1.800 .. - 8.°40.-

Ii - 1.800.-
- 790·-
- 790·- .. 500 .. - 2.225·-
- 790·-

I - 790·-

I ~ i:: 
1.185.- .. 100 .. - 625.-

575·-
755·-

~ r ( 1.725.-
1.510.- .. 1.450 .. - 6.015.-

it 2.085.- .. 2.100 .. - 9·220.-
- 575·-
- 2·37°·-
- 1.15°·- .. 550 .. - 2.222.50 

.t 142.127.50 229.900 st. I 993.667.50 
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Benaroing 
. Naam der fabrikanten. Woonplaats. der bestelde HoeveeIheid . 

amkelen. 

H. van de Poll ............ . 
J. Hiebendaal ............ .. 
L. B. van Hulten .......... . 
Strafgevangenis ............ . 
K. Bruins ................. . 
Stork en Bolk ............. . 
A. Stork •.................. 
L. H. van Galen .......... . 
J. ter Horst G.Hzn. . ...... . 
C. G. Bremer .............. . 
Sluis en Vos .............. . 
C. Blenken ................ . 

Id. . ....•........... 
H. J. Gelderman .......... . 
Timmer en Smit ...........• 
Bouwmeester en van Corbach .. 
Middendorp, Pieltjes en Co ... . 
K. Koning ................. . 
Jagerink en Horstink .....•. 
A. Olthoff ........•.......•. 
J. G. Gelderman .......... .. 
C. F. Seydel .............. . 
C. Wijnmalen en Zn ........ . 
Ths. Wilson ............... . 
H. J. Ankersmit en Zn. . ... . 

Th. Wilson en Th. Ainsworth .• 

De pakhuizen ............. . 

Veenendaal. 
Batenburg. 

Hattem. 
Woerden. 

Hardenbergh. 
Weerselo. 

Bergeyk. 
Sneek. 
Assen. 

Smilde. 
Meppel. 
Bellen. 

Hellendoorn. 
Den Ham. 
Oldemarkt. 
Dinxperlo. 
Appeltern. 
Coevorden. 
Schokland. 

Steenbergen. 
Haarlem. 
Deventer. 

Transport 
Calicots. 

Bij : onkosten 
Haarlem en Goor. bleekl.,appret. 

Alhier. 
over 

kisten pakken 

De beide voorgenomen bestellingen van dezelfde hoeveelheid 

34.400 st. 
1.250 " 

400 
" 

500 " 
500 " ~; 
200 " 

150 " 

ISO " 

200 " 

500 " 
600 " 
350 " 

300 " Ito 

600 " 
600 " 
600 " 
250 " 

250 " 

250 " 

250 " 

500 " 

300 
" 

1.000 u 

300 " 

25.500 p.m~ 

18.goo . " 

Uit te zenden aan ruwe en gebleekte calicots •..•.••..•.•••...•••.•••••••• -•.•• 
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Benaming 

Geldswaarde. der in coDSig-
Hoeveelheid. Geldswaarde. Aanmerkingen 

I l'latie gegeven 

" 
artikelen. 

I 
\ 

I 142.127.5° 229.900 st. I 993·667.5° 
- 5.Q95·- Calicots. 

~ 
- 1.580.-
-, 1·975·-
- 1.800.-

· 790·- .. 1.000 II · 4·°75·-
· 575·-
· 575·-, 
· 720.-. 
· 1·975·- .. 600 II · 2·445·-
· 2·37°·-
· 1.365.-. 

~ · 1.185.-
· 2.370.-
· 2·37°·- I - 2·37°·-
· 97°·-
· 1.152.50 
· 900.-

· 97°·- .. 35° II · 1.415.-
· 1·94°·-
· 1.185.-

· 3.600.-
\ - 1.15°·- , 

II 13·900 II · 60.572.5° 

1>1 .. 3.000 II 13·777.5° 
------

I ·x I81.iIO.- 248.750 at. I 1.°75.952.5° 

1\ 
~~ 

-. 25.500.- II 162.000 p.m. · 162.000.-
2.23°·- 86"15° II · 10.000.-

' I _ ~Q8.840.-
> · 411.680.- ------, . - Tezamen: , f 626.520.- f 1.247.952.5° 

f 1.874.472 .5° , 

~7 

i\ 
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Naam der fabrikanten. 

Th. Wilson ................ . 
De Heyder en Co ........... . 
P. G. Bonneester •.......... 
G. van Sillevoldt ....... . ... . 
M. en C. ten Sande ... . . .. .. . 

F. Previnake ..•............ 

F. J. Prince en Co ........ .. 

Cbs. de Make ............ .. 
H. van Eyck . : ...... . ..... . 
F. J. Prince en Co ........ .. 
S. en G. Dijk .......... . .. . 
Jan Pol ..... . ...•.......... 
J. G. H. Hoffman .......... . 
Diverse fabrikanten , ....... . 

F. van Lelyveld Wzn. en Co ... . 
J. J. Krantz en Zn. . ...... . 
J. F. Smits en Zn. ., ...... . 
P. en H. Vreede .... .. .•..•. 
J. W. Trostorff en Zn ...... . 

Woonplaats. 

Haarlem. 
Leyden. 

Amsterdam. 
Kralingen. 

Leyden. 

Haarlem. 

Beverwijk. 

Enschede. 
Bredevoort. 
Beverwijk. 
Hengelo. 

Bij Lochem. 
In Noord-Braband. 

Leyden. 

Eindhoven. 
, TUburg. 

Vaels. 

Benaming 
der bestelde 

artikelen. 

Gedr. katoen. 

AdrianOp. 
rood katoen 
en garens. 

Gew. katoen. 

" u 

Lakens. 

Lakens. 

--'" 

Hoeveelheid. 

" - -
III kisten. 

64 .. 
18 .. 
12 .. 
12 .. '( 
--
2 I 7 kiste~l. 

-

j 

I" 
37 kisten. 
16 .. ' 
16 .. 
8 .. 
8 .. 
5 

18 

108 

V.eenwaardevan 

.. ' r-

"" t, 
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! 
.,' 

Benaming I 
Geldswaarde. 

der in consig-
Hoeveelheid. Geldswaarde. I Aanmerkingen. natie gegeven 

artikelen. I 
, I 50 .000.- Zal denklijk 

'!, - 40 •000.- ook goederen 

~ - 10.000.- in consignatie 
- 8.000.- geven. 
- 8.000.-

I 116.000.-

Adl1an. rood Voor een 
I 500.000.- en diversen. waarde van I 400.000.-

, 
4 'kisten - 2.672 .-

402 .6 7 2 .-
Tezamen ; 
I 9 02 .6 72 .-

I 24·000.-

- 10.000.-

- 10.000.- Gew. kat. 1 kist I 645·-

- 5.000.- Gew. kat. 15 p .m. - 15.000.-

- 5.000.-

- 3.500.-

- 9·000.-

------- --- Tezamen : 
I 66.500.- 16 kisten I 15.6 45.- I 82.145·-

I 

I 4.500.-

- 4.500.- Lakens. , Voor een f 20.000.-

- 4.000.- waarde van 
- 4.000.-

- 1.000.-

1: ----- ------- Tezamen: 
' I 18.000.- I ) 20.000.- t 38.000.-

~ 
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RECAPITULA TIE. 

a. Uit te zenden aan ruwe en witte katoen en eigen 

b. 
c. 
d. 
e. 

bestelt ....... . .... . ... .. . . . . 
gedrukte katoen en eigen bestelt . . 
Adrian. roode id. en garens .... . . 
geweven id. en garens ......... . 
wollen stoffen . ... . .. .. ....... . . 

a. Idem in consignatie 

c. 
d. 
e. 

f 626.520.-
116.000.----, 

500.000.-

66.500.- . 

18.000.-

t. 1.327.020.-

f 1.247.952.50 

4 02.6 72 .-

15.645.-
20.000.-

f 1.686.269.50 
" - 1 . 3 2 7.020.-

. Totaal .... ... .. . . . . t 3.013 .289-50 

. 
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No.6g. 

r844, APRIL 20. - BAUD AAN DE NEDERLANDSCHE HANDEL

MAATSCHAPPI] 1). 

Overeenkomstig het slot mijner missive van 4 dezer') zal ik 
deze doen strekken om de Maatschappij bekend te maken met 
mijne nadere beschouwingen en voorstellen met opzigt tot de 
zaak der stortingen in de Indische kas van het provenu der op de 
contracten van 23/24 October r838, 25/28 November r840 en 
5/6 Januari r8433) uitgezonden lijnwaden, waaromtrent nadere 
inlichtingen zijn gevraagd geworden bij brief van de Maatschap
pij van Q January j.I. '). 

De twee voomame punten, in evengemelden brief behandeld, 
zijn in de eerste plaats het betoog, dat door de toezegging van 
ruimere restitutien bier te lande, in geval daartoe in den vervolge 
door'eenen gunstigen uitslag der gouvemementsveilingen gelegen
heid bestaat, niet wordt weggenomen het bij de Maatschappij 
bestaande bezwaar tegen het geringe bedrag der door mij aan de 
Maatschappij opgegeven sommen, welke in de eerstvolgende 
jaren door haar uit het provenu der gouvemementsproducten 
zullen kunnen worden ingehouden, en in de tweede plaats de 
vraag, of de opbrengst van het aan de Maatschappij, krachtens 
het besluit van den Gouvemeur-Generaal over Nederlandsch
Indie, d.d. r5 September r843 S), afgegeven tin en ]apansch koper 
geheel aan de Maatschappij zal worden gelaten, om te strekken 
in mindering van de sommen, door haar in de Indische kas uit 
kracht van de thans te maken schikking te storten. 

Deze vraag bevestigend beantwoordende, zoo moet ik echter 
met opzigt tot het eerste punt aan de Maatschappij opmerken, 
dat de gemaakte berekeningen wegens het in de eerstvolgende 
jaren in 's rijks schatkist over te brengen batig slot der Oost
Indische geldmiddelen mij ten deze de handen te zeer binden om 
volkomen bepaalde toezeggingen te kunnen doen. Ik hoop trou
wens, dat het bezwaar der Maatschappij ten deze grootendeels 

1) Verbaal van 20 April 1844, no. 195 Geheim . 
. I) Verbaal van • April 1844. no. 18. Geheim. 

0) Vgl. nos. 28, 60, 67. 
') NO . • 7 Geheim. - In verbaal van 8 januari 18 ••• no. 24/B, Geheim. 
6) L •. U'. Gehelm. 
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vervaUen zal door de overweging, dat de bedoelde opbrengst van 
het tin en Japansch koper eene ruimte in hare kas hier te lande 
za1 veroorzaken, waarop zij, zoolang mijn bovengemeld toestem
mend antwoord niet gegeven was, bezwaarlijk zal h~bben ge
rekend. 

Hoe dit ook zij, de zaak der stortingen kan alsnu tot meer be
paalde punten van overeenkomst worden gebragt .... 

Alvorehs echter over te gaan tot het aanwijzen der punten van 
overeenkomst, welke mijns inziens zouden kunnen worden' ge
trofien, zal ik hier melding maken van eene omstandigheid, die 
op den vorm dezer schikking invloed zal moeten uitoefenen. Ik 
bedoel de in 1843 door de Maatschappij aan de fabrikanten gezon
dene circulaires, waarbij toezeggingen voorkomen omtrent pari
remises, die aanleiding kunnen geven tot vertogen, welke het 
wenschelijk is te vermijden, en voorts het voorgevaUene tusschen 
mijn Departement en deheeren J. en H. Salomonson, waardoor 
de omstandigheid, dat dusdanige remises zijn verleend, de bijzon
de aandacht heeft gevestigd. Ik acht het daarom boogst wen
schelijk, dat noch in gesprekken noch in schrifturen rede meer zij 
van gouvernementsremises aan de katoenfabrikanten en ik roep 
bij deze met aandrang de medewerking der Maatschappij in om 
de openbaarheid, welke deze zaak verkregen heeft, van lieverlede 
weer te doen verdwijnen. Daartoe zal het bijzonder dienstig zijn, 
dat, wat het verledene betreft, de nog bestaande lijnwaad
contracten worden ingetrokken bij een openbaar stuk, bestemd 
om door mij aan den Gouverneur Generaal en door de Maatschap
pij aan de Factorij medegedeeld te worden. Daardoor zal varizelf 
aUe verdere vermelding van lijnwaadcontracten in de officieele 
briefwisseling, in de aanbiedingen van stortingen en bij andere 
gelegenheden vervaUen en zal de verkeerde plooi, in 1843 gegeven, 
zich weldra hersteiIen. 

Tot dat einde heb ik in de eerste plaats de eer aan de Maat
schappij aan te bieden het ontwerp eener overeenkonst, (sub A 
hiernevens gevoegd 1), strekkende tot intrekking van al de be
staande zoogenaamde lijnwaadcontracten. 

Vermits het echter de bedoeling niet is om aan de Maatschappij 
de voordeelen te ontnemen, baar bij die contracten toegekend, 

1) llier weggelaten, daar bet ontwerp gelijlduidend is aan de tot stand gekomen over
eenkomst; vgl. no, 75, 



DER NEDERLANDSCHE . .H~DE~M'J'SCHAPPIJ. '161 

zoo voeg ik in de tweede plaats hierbij sub Beene concept-over
eenkomstl), .waarop die voordeelen vQOr zoovee1 bet;reft de op 
die coritracten uitgezonden en nog niet verantwoorde lijnw~den 
worden bekrachtigd en waarbij tevens bepaald is, dat alle in de 
contracten vervatte toezeggingen omtrent pari-remises zich ·zul
len oplossen in de schikking, welke omtrent de stortingen van het 
provenu der lijn~aden zal worden getroffen. Dit contract B zou 
uitsluitend bestemd zijn tot verze.kering aan de Maatschappij van 
de door haar verkregen regten en zou met zorg voor de open
baarheid moeten worden bewaard. 

En wat nu de stortingen betreft, de daaromtrent te treffen 
schikkingen za1 de Maatschappij vinden in bet ontwerp, hetwelk 
in de derde plaats hiemevens is gevoegd sub C I). 

1) Deze luidde : 

"GEHEIM ONTWERP B. 

TllSSl:hen het Departe~ent van Kolonien aan de eene en de Nilderlandsche Handel· 
maatschappij ter andere zijde is heden overeengekomen als voigt. 

ARTIKEL I . 

Hoezeer bij eene overeenkomst van heden is bepaaid, dat de lijnwaadcontracten van 
den 27/29 April 1835, 29 Aug. /14 October 1837, 23/24 October 1838, 25/28 November 
1840 en 5/6 January 1843 *) zullen worden beschouwd als definitief ingetrokken en bui· 
ten werking gesteld, zoo zal dit geene verandering teweegbrengen in de voortdurende 
verpligting van het Departement van KolonH!n tot het nakomen van de onderscheidene 
bepalingen van die contracten ten aanzien van restitutie, van rente, gewoneonkostenen 
vergoeding van verlies tot op de daarbij genoemde percent a's, voor zooveel betreffende 
op de contracten uitgezonden en nog niet verantwoorde lijnwaden. 

ART. 2. 

Voor zooveel betreft het bezorgen van remises voor de lijnwaden, in het vorig artikel 
bedoeld, zullen de bepalingen der voornoemde contracten geheel worden opgelost in de 
sehikking, welke tusschen de beide contracterende partijen zijn of zullen worden getrof
fen omtrent de stortingen in het algemeen; wordende eens en voor al aangenomen, _d~t 
telkens wanneer in die schikkingen rede is van stortingen in de Indische ka.$, daartoe 
zullen worden verstaan de stortingen van gelden, in het bezit der FlI.ctorij geko\llen door 
den verkoop van reeds op de in art. I vermelde contracten van 1838, 1840 en 1843 uit
gezonden, alsmede van nog nader uit te zenden Nederlandsehe lijnwaden en geene ande
ren, tenzij zulks speciaai zal zijn venneld of overeengekomen. 

ART. 3. 

De Maatschappij zal aan het Departement van Kolonien door de gewone verant-
woordingstnkken doen blijken van den bovenbedoelden oorsprong der gestorte gelden. 

En zijn hiervan en .... 
(Verhaal van 20 April 1844, no. 195 GeheiJp.) . 

I) De tekst van ontwerp C luidde: 

"ONTWERP c. 
Overeenkomst tusschen den Minister van Kolonien, daartoe apeciaal door den Koni!lo8 

gemagtigd, ter eenre, en de Nederlandsche Handelmaatsch~ppij ter andere zijde, betref· 

0) Vgl. nos. 10, 25, 28, 60, 67. 

NED. J:C(H(.-HIST. ARCHIEI'. lAAIlBOJ:K II. 
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De volgende toelichting za1 de Maatschappij doen zien, dat de 
sommen, in art. 1 verrneld a1s in de jaren 1844, r845 en r846 in 
de Indische kas te zullen worden aangenomen en gezamenlijk be
dragende f r5.930.ooo.-, nagenoeg overeenkomen met de som
men, welke volgens de laatste nota van de Maatschappij, geda
teerd IS dezer 1), bij de Factorij disponibel zijn of nog zullen 
komen op de contracten van r838, r840 en 1843 I), vermeerderd 
met de door de heeren G. en H. Salomonson in 1842 gedane con
signatie, welker remise il,{ in de tegenwoordige schikking wenschte 
te doen inc;melten, zoowel om daardoor eene aanleiding tot brief
wisseling over het verleedene te doen vervallen, als omdat de 
bekende betrekkingen tusschen het Departement en die firma mij 
den pligt opleggen om voor hare belangen zooveel doenlijk te 
zorgen. 

Volgens de straks gemelde nota 1) bedroeg het provenu der tot 
ultimo Juny 1843 verantwoorde lijnwaden, hetwelk nog ter 
storting disponibel is, op de contracted van 1838, 1840 en 1843 I) 

fende de voorzierung in de geldelijke behoefte der Administratie in Nederlandsch·Indil!. 

ARTIKItL I. 

De Nederlandsche Handelmaatschappij verbindt zich om door hare Factorij te Bata' 
via in's lands kas te doen storten : 

in 1844 .................•.....•.....•.•••.•... . / 3.260.000.
in 1845 • . . • . . . • • • . • . . . . • . . • . . • . . • • . . . . • . . . • • . . - 6.700.000.
in 1846....................................... • 5.970.00q.-, 

of zOoveel meer als de behoefte zal vereischen. 

ART. 2. 

Tot restitutie der in het vorig artikel vermelde stortingen zal in de eerste plaats strek· 
ken: 

a. de waarde van het tin en Japansch koper, in 1843 door de Indische regering aan de 
Factorij afgegeven, geschat op /1.500.000.-; en 

b. eene scm van /2.333.333,33, reeds door de Maatsc::happij genoten uit de rendemen
ten der gouvemementsveilingen van 1843; 

c. eene scm van /1.800.000.-, dOQr de Maatschappij in te houden uit de opbrengst der 
gouvemementsveilingen hier te lande in 1844. 

ART. 3. 

Ter verdere verrekening der in art. I vermelde stortiogeo zulleo door de Indische rege· 
ring aan de Factorij der Nederlandsche Handelmaatschappij voor eeo bedrag van 
/4.330.000.- der stortingen van 1845 en voor het geheel der stortingen van 1846 ad 
f 5.970.000. - worden afgegeven kwitantii!n in triplo, betaalbaar bier te lande uit de 
opbrengst der gouvemementsveilingen van de jaren 1845 en 1846 op zoodanige tijd. 
stippen, a1s tusschen de contractereode partijen bij presentatie der kwitantietl uit ODder. 

1) In verbaal van 20 April 1844, no. I9~ Geheim. 
I) Vgl. nos. 28, 60, 67. 
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eene som van ......••...... " . . . . . . . • . • • . / 7.565.879,95' 
en voor de nog onverantwoorde lijnwaden, op 
de contracten tot en met dat van 1840 uitge-
zonden, na aftrek der sommen van I 113.000.-
en /40.000.-, bij brief der Maatschappij van 
20 ,Mrt. j.l.l) opgegeven a1s nog te verant-
w09rden op de contracten van 1835 en 1837 .. / 5.108.924.
Voor de lijnwaden, op bet contract van 1843 
llitgezonden ............................. 3-500.000.-

'Totaal ................. . 
Af: wegens geleden bankroeten ........... . 

Af: wegens de door de Factorij ingekocbte, 
doch tbans a1s in consignatie beschouwde 
20.050 picols tin ...•....•................. 

Blijft .........•.•....... 

I 16.174.803,95' 
180.245,95 

I 15·994·558,00' 

- 1.025·852,82' 

t 14·g68·705,18 
ling overleg zal worden bepaald. Deze kwitantii!n zullen worden ;p.fngeven tot zoodanige 
gesplitste $Ommen als de Factorij zal verkiezen. 

ART. 4. 

Wanneer de stortingen in de Indische kas op aanvrage der Indische regerina in eenis 
jaar meer mogten bedragen dan de in art. I vermelde sommen, zullen voor dat meerdere 
insgelijks kwitantii!n van den in art. 3 bedoelden aard worden afgegeven, betaalbaar u1t 
de opbrengst der gouvemementsveilingen hier te lande. 

ART. ,5. 

Het zal aan de Factorij vrijstaan om al hare beschikbare gelden te deponeren in de 
koloniale kas, 

ART. 6. 
De Maatschappij zal maatregelen nemen om zich de vereischte ruimte van fondsen 

in Indi!! te verschaffen ter vervulling van de meerdere geldbehoefte, die ontstaan mogt 
hetzij v66r, hetzij na 1846. Wederkeerig wordt aan de Maatsehappij de zekerheid gege
ven, dat in het Jaar 1847 en volgende jaren van haar als storting in de Indische kas zal 
worden aangenomen een bedrag van minstens 14.000.000.- 's jaan, waarvoor insgelijks 
kwitantii!n van den hierboven bedoelden aard worden afgegeven. 

ART. 7. 
Het Departement van Kolonien en de Nederlandsche Handelmaatschappij behouden 

zich voor om de tegenwoordige overeenkomst te allen tijde op te zeggen, mits twaalf 
maanden te voren waarschuwende. 

Wanneer de opzegging komt van den kant van het Departement, zal hetzelve ge
houden zijn om ter genoege der Maatsc}:1appij sc)1ikkingen te treffen wegens de binnen
vloeying der met wederzijds goedvinden naar Nederland overgebragte kapitalen. 

Wanneer de opzegging komt van den kant der Maatschappij, zullen soortgelijke schik
kingen worden beraamd in dien geest van welwillendheid en hulpvaardigheid, welke bij 
de uitvoering van deze overeenkomst steeds tot rigtsnoer zal worden genomen ... 

(Verbaal van 20 April 1844. no. 195 Geheim). 

1) In verbaal van 19' November 1844, no. Sal Geheim. 
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Transport. . ... .. . .. . .. .. ~ 14.g68.705,18 
Bij: het provenu der door G. en H. Salomon~ 
son in 1842 in consignatie verzonden katoenen, 
geraamd op . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 863.646,87' 

Totaal te storten ........ t 15.832.352,056 
En derhalve" ongeveer .................... 100.000.-

minder dan de in art. I bedoelde sommen. 
De sommen, in art. 2 genoemd, maken gezamenlijk uit een be~ 

drag van ................................ t 5.633.333,33 
en derhalve ruim. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 1.600.000.

meer dan de in 18« aan te nemen storting. Er zal alzoo gelegen
heid bestaan om aan de heeren G. en H. Salomonson zeer spoedig 
de restitutie te bezorgen van het provenu hunner consignati~ 
van 1842, thans begrepen in de van de Factorij aan te nemen som. 

Ik zal gaame van de Maatschappij vememen, dat zij tot mijn 
doel met opzigt tot deze zoo belangrijke inrigting van nijverheid 
wi! medewerken, alsmede op welke wijze en in welke termijnen 

,zij de zaak met die heeren denkt te regelen . 
. . .. Ik heb reden om het er voor te houden, dat de behoeften 

der Indische Administratie eene hoogere storting zullen vorderen 
dan de in het contract vermelde sommen. Deze meening steunt 
op de omstandigheid, dat in 1843 geene stortingen van de Factorij 
zijn aangenomen, dat de vermunting van Japansch koper, waarop 
bij de begrooting van 1843 was gerekend, niet heeft plaats gehad 
en dat integendeel het J apansch koper en een gedeelte van het 
tin in 1843 aan de Factorij in consignatie is afgegeven zonder dat 
de Indische kas de waarde daarvan heeft genoten. Het is alzoo 
waarschijnlijk, dat reeds v66r 1847 behalve de opruiming der 
provenu's van op de bestaande contracten uitgevoerde lijnwaden 
een groot gedeelte van de opbrengst der in het loopende jaar uit 
te zenden lijnwaden in de Indische kas zal zijn aangenomen. 

In het ontwerp C (art. 3) wordt bepaald de afgifte van kwitan~ 
tien voor de te doene stortingen; dat wordt door mij o.a. ook 
daarom wenschelijk geacht, omdat daardoor en bepaaldelijk door 
de bevoegdheid, aan de Factorij te verleenen, om die kwitantien 
naar goedvinden te doen splitsen, gelegenheid zal bestaan om de 
katoenfabrikanten te gerieven, die er belang, bij kunnen hebben 
om in het bezit te zijn van een geldswaardig papier, hetwelk zij 
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ten allen tijde kunnen escompteren. Ook zal da.3:rdoor vervaUen 
de oneigenaardige renteberekening, welke tot nu toe van de in de 
Indische kas gestorte provenu's van lijnwaden ten nadeele van 
het gouvernement heeft plaats gehad, eene berekening, welke 
geheel onbestaanbaar worden zal, wanneer de provenu'sgeheelof 
grootendeels zullen zijn het eigendom van fabrikanten, want in 
dat geval zal de Maatschappij ten nadeele van het gouvemement 
renten genieten van gelden, aan derden toebehoorend, welke zij 
niet aan die derden uitkeert . 

. . . . Het art. 6 is bestemd om de Maatschappij in staat te stel
len om voortdurend en ook in dit jaar 1844 lijnwaden uit te zen
den op speculatie of in consignatie, en die uitzendingen moeten 
zelfs worden beschouwd als eene doorloopende verpligting. Is 
eenmaal de achterstand opgeruimd, dan zal ik genegen worden 
bevonden om bij gelegenheid van het in alle geval telken jare ver
eischte overleg omtrent de uit te zenden waarde deze zooveel 
hooger te stellen als het bepaalde minimum van f 4.000.000, als 
de loop der Indische financien zal toelaten. 

No. 70. 

1844, APRIL 29 1). - DE NEDERLANDSCHE HANDELMAAT

SCHAPPIJ AAN BAUD I) . 

. . . . Eene eerste en voorname teleurstelling ondervonden wij in 
de opmerking, dat onder het te storten bedrag door Uwe Exc. 
niet is begrepen het provenu der lijnwaden, verantwoord op het 
contract van 27/29 April 1835 .... 

Eene tweede, vooral niet minder belangrijke opmerking en 
groote teleurstelling tevens is, dat wij in Uwer Exc.'s missive 
tevergeefs de verzekering zochten, dat aan ons rente zal worden 
vergoed over de door onze Factorij gestorte sommen. Het gemis 
dier verzekering is te meer teleurstellend voor ons, naarmate wij 
op dezelve vaster rekenden tengevolge der toezegging, daarom
trent door Uwe Exc. mondeling zoo aan onzen jongst afgetrede
nen als aan onzen tegenwoordigen president I) gedaan. Op grond 

') Uit Amsterdam. - Geheim, no. 441. 
2) Verbaal van 2 Mei 1844, no. 210 Geheim. 
-8) Van der Houven werd door Van der Oudermeulen als president opgevolgd. 
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dezer toezegging. . .• durven wij het daarvoor houden ... , dat 
door ons op den vorigen voet rente worde genoten over de in 
's lands kas in Indie overgebragte sommen en dat dat genot aan
vange op het tijdstip dier overbrenging, dat is wat het verledene 
betreft vanaf de zoogenaamde aanneming dier gelden a deposito 
of de aanbieding daartoe door de Factorij. Er mag bij ons geen 
twijfel bestaan, of Uwer Exc.'., rescriptie op deze zal hare instem
ming met onze zienswijze aangaande de billijkheid dezer rentever
goeding medebrengen, daar hare overtuiging deswege reeds sprak 
in de gevoerde conferentien, gegrond op hare wetenschap en 
overtuiging, dat aan die gelden weI degelijk behoefte hestond bij 
het Indische bestuur en die dan ook door hetzelve zijn gebruikt. 

In de derde plaats maakten wij de alsmede zeer teleurstellende 
opmerking, dat terwijl wi} vroeger het ontoereikende betoog
den der sommen, welker inhouding uit de opbrengst der gouver
nementsproducten ons door Uwe Exc. werd voorgesteld, immers 
voor zooveel de jaren 1844 en 1845 betreft, wij ons nu bovendien 
eene schikking zien voorgesteld, met zich brengende, dat niet 
vroeger dan uit de opbrengst der producten, in 1847 te gelde te 
maken, hier te lande door ons zou kunnen worden terug ontvan
gen, ja zelfs niet v66r in I847 in Indie zou kunnen worden gestort 
het provenu van in I844 na afloop van het jongste contract 
te zenden lijnwaden. Het bezwarende van zoodanige bepalingen 
valt te ieer in het oog, dan dat hetzelve zou behoeven te wor
den aangewezen. 

En voegen wij hieraan ten vierden toe, dat naar Uwer Exc. 's 
tegenwoordig voorstel door ons in I844 slechts f 3.260.000.- in 
Indie zouden kunnen worden gestort, dat is f 2.333.333,33 minder 
dan hare missive van 15 December 1.1. 1) medebragt, dan mogen 
wij vertrouwen, dat het aangevoerde meer dan genoegzaam zal 
zijn om Uwe Exc. overtuigend te doen inzien, dat wij om haar 
voorstel in deszelfs geheel en ten finale te kunnen behandelen, 
vooraf ointrent de genoemde punten eene bevredigende en ge
ruststellende opheldering behoeven. 

1) Verbaal van IS December 1843. no. 534 Geheim. 
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No. 71. 

1844, MEl 25. - BAUD AAN VAN DER QUDERKEULEN 1). 

Het lang wegblijven van eenig beslissend antwoord op de voor
stellen, door mij aan de Maatschappij gedaan bij geheirnen brief 
van 20 April jl. t}, doet mij vreezen, dat de Directie tot het be
sluit gekomen is om de zaak te onderwerpen aan de beslissing 
van den Raad. Dit zou mij leed doen, eensdeels omdat dan eene 
nieuwe vert raging zou ontstaan in de kennisgeving, die ik zoo 
gaarne naar Java wilde afzenden, dat alle lijnwaadkontrakten 
zijn buiten effekt gesteld, en anderdeels omdat de door mij be
oogde schikking uit den aard der zaken geheirn behoort te blijven 
en ik dit beschouw als eene onmogelijkheid, wanneer de Raad 
daarvan za1 kennis dragen. 

Het is mij moeyelijk om te beseffen, welke noodzakelijkheid er 
bestaat om den Raad te mengen in eene bloote verandering niet 
van zaken, maar van vormen, en nog moeyelijker om te begrijpen 
dat, al ware hier ook in den striksten zin eene autorisatie van den 
Raad wenschelijk, de Directie niet gezocht heeft naar redenen 
om zich als vanzelf geautoriseerd te beschouwen. Ik heb toch 
mondeling betoogd van hoe dringend belang het is om zeer 
spoedig eenen antidotalen maatregel te nemen ter afwending van 
het gevaar, hetwelk de bestaande betrekkingen bedreigt, en 
evenzeer hoe hoognoodig hier geheimhouding is, en in weerwil 
daarvan zie ik in het verschiet niets dan vertraging en openbaar
heid. De onvoorzigtige circulaires van het jaar 1843 (z66onvoor
zigtig, dat men geneigd is te vermoeden, dat zij door eene vijan
delijke hand waren ontworpen), hebben veel kwaad gedaan; na 
lang beraad is het door Inij voorgeslagen Iniddel voorgekomen het 
eenige te zijn, waardoor dat kwaad eenigermate kan worden her
steld, en nu za1 men door vertragingen zonder einde en door be
raadslagingen, waarvan de geheimbouding onmogelijk is, dat 
eenig middel van herstel gaan verijdelen I Is er eenrnaal eene di
plomatieke nota ingediend I}, dan is het te laat om van eene in
trekking (ostensibile) der lijnwaadkontrakten eenig nut te ver
wachten. 

1) Particuliere correspondentie Baud en van der OUdermeulen. 
I) Vgl. no. 6g. 
I) Door Engeland. 
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Ik verzoek U.E.G. dringend om dit in ernstige overweging te 
willen nemen; valt die overweging tegen mijne wenschen en tegen 
bet ,belang -der zaak uit, dan zal mij geene andere conc1usie over
blijven dan deze, dat de tegenwoordige constitutie der M~t
schappij ten eenenmale ongeschikt is om haar te doen blijven het 
auxiliair ligchaam, waardoor de regeering aan den Indischen 
handel de rigting kan geven, het meest met onze belangen stroo-
kende. . 

No. 72. 

I844, MEl 28. - VAN DER OUDERMEULEN AAN BAUD 1). 

Ik ben in het bezit van Uw Exc. missive 25 dezer particulier I), 
welke gekruisd heeft de officieele brief van de Directie van de 
Nederlandsche Handelmaatschappij van diezelfde datum I), waar
in beantwoord wierd Uw Exc.'s schrijven 20 April '). 

Uit dit antwoord zal U.Exc. ontwaard hebben, datdeDirectie 
zich niet tegen het sluiten van een nieuw contract, bijaldien zulks 
op eene voor de Maatscbappij 0ll:scbadelijke wijze kan geschieden, 
verklaard heeft en zulks niet afhankelijk gemaakt heeft van de 
goedkeuring van de Raad der Maatschappij, of schoon zoodanig 
contract uit den aard der zaak in deeerstvolgende vergadering 
van die Raad zal moeten medegedeeld worden, hetgeen echter, 
wanneer het nieuw contract na 25 Juny gesloten wordt, eerst 
aanstaande jaar zal wezen, zullende de geheimhouding door mij 
alsdan aan de leeden opge1egd worden, aan welker getrouwheid 
in het volvoeren hunner plicht in dezen 'ik geen:reden heb te 
twijfelen ...• 

1) Partieuliere correspondentie Baud en Van der Oudermeulen. 
I) Vgl. no. 71. 
I) Verbaal van 5 Juni 1844. no. 252 Geheim. 
') Vgl. no. 69. 

• 



DER NEDERLANDSCHE HANDELMAATSCHAPPIJ. 169 

No. ·73. 

18«, JULI 8. - ONTWERP-OVEREENKOMST TUSSCHEN DEN 

MINISTER VAN KOLONIt!N EN DE NEDERLANDSCHE HAN

DELMAATSCHAPPIJ, OPGESTELD DOOR DE LAATSTE i) . 

ART. 2. I) 

Het Indisch bestuur zal verpligt zijn de in het vorig artikel 
vermelde sommen op den len January van elk jaar als storting 
van de Factorij aan te nemen, doch aan deze laatste blijft het 
evenwel vrijgelaten die storting later en successivelijk te bewerk
stelligep, zullende nOgtans de voor elk jaar bepaalde storting in 
den loop van dat jaar moeten plaats hebben. 

ART. 6. I) 

De Minister verbindt zich om aan de Nederlandsche Handel
maatschappij over hare in de art. I en 4 bedoelde stortingen rente 
te voldoen naar den maatstaf van 5 % in het jaar. Deze rente zal 
gerekend worden te zijn ingegaan op den len January 18« voor 
zooveel betreft de som van f 5.700.000.-. krachtens art. I in 
Indie te storten, en voorts vanaf de tijdstippen, waarop de star
tingen zullen worden aangeboden, terwijl de voldoening der rente 
telken jare hier te lande zal plaats hebben op den laatsten De
cember, hetzij door afgifte van tin of Japanschkoper, hetzij door 
het opnemen dezer rente in de algemeeneintrestrekeningJ tus-' 
schen het Departement v~n Kolonien e~ de Maatschappij geh9u
den wordende. 

ART. 7. I) 

Aan de Factorij wordt vrijgelaten de in de art. I en 4 bedoelde 
stortingen te doen plaats hebben in kopergeld, en weI met 1120.

koper voor I Ioo.~zi1ver, of inzoodanig ander op Java gangbaar 
. betaa1middel, als hare kassen zullen medebrengen . 

. 1} Ingezonden bij schrijven van 8 Jull 1844. - Verbaal van II Juli 1844, no. 312 Ge
heim. - Vgl. no. 77. 

I) Slechts de artikelen, die van de eind(edactie (vgl . no. 77) afwijken, zijn bier op
genomen. 
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No . . 74. 

1844, JUU 26. - BAUD AAN DEN KONING 1). 

De stand der zaak is korte1ijk deze. 
Toen de verkoop der gouvemementsproducten in Indie opo

hield en vervangen werd door het stelsel der veilingen in Neder
land en toen als een onmiddelijk gevolg hiervan bet verkrijgen 
Val! retouren voor den particulieren bandelaar zeer moeyelijk 
werd, kon de Nederlandscbe Handelmaatscbappij zich niet tot 
hetuitzenden van groote hoeveelheden Nederlandsche fabrikaten 
n3.a:f Indie blijven verbinden zonder de zekerbeid, dat het gou
verriement voor de retouren zorgen zou. 

Op 27/29 April 1835, op den 29 Aug./q October 1837, op den 
23/24 October 1838, op den 25/28 November 1840 en op den 5/6 
January 1:843 I) zijn dan ook met de Maatschappij zoogenaamde 
lijnwaadcontracten gesloten, waarbij - om van geene andere 
voorwaarden te spreken - zij zich verbond om het nationale fa
briekwezen door het uitzenden van bepaalde hoeveelheden lijn
waden te schtagen en waarbij het Departement van Kolonien we
derkeerig beloofde om daarvoor retouren te verschaffen. De ver
koopswaarde der lijnwaden zou namelijk door de agenten der 
Maatschappij in de gouvemementskassen in Indie worden ge
stort, om hier te lande aan haar te worden tetugbetaald uit het 
rendement der veilingen. 

Op de voomoemde contracten heeft de Handelmaatschappij de 
volgende factuurswaarden uitgezonden: 

Op dat van 1835/38 ..................... f 18.06g.014.-
" " " 1838/40 ..................... - 7.329.657.-
" " " t840/42 . .•...........•....•. - 12.677.090.-

" " IJ 1843 ..... , . . . . . . . . . . . . . . . . .. - 3.500.000.-

Totaal .,' ... " ...........•...... 141.575.761.-
Daarvan kan geacht worden in hare kassen 

hier te lande te zijn teruggevloeid zoowel door 
consignatie van producten als restitutien in geld 
voor een waarde van ongeveer .......•..... I 24.000.000.-

Blijit .................. II7.S7S.76I.-

1) Verbaal van 26 Jull 1844. no. 339 Geheim. 
I) Vg!. nOi. 10. 25. 28, 60, 67. 
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Het is bekend, d8.t het stelsel der veilingen in ,Nederland de 
noodzakelijkheid met zich brengt om jaarlijks een gedeelte van 
derzelver rendement naar Indie te doen terugvloeyen, om de kas 
aldaa.r tot het inkoopen en betalen der produkten in staat te stel
len. Die terugvloeying beeft plaats door eene uitzending van gou
den en zilveren muntspecien, thans bedragende 14.000.000.-. en 
verder door stortingen van de Factorij der Nederlandscbe HandEfI
maatschappij. 
. Wanneer nu het gedeelte van bet Indiscbe tekort, bestemd om 
door stortingen te worden gedekt, telken jare zooveel had kunnen 
bedragen als wegens verkochte lijnwaden bij de Factorij was be
schikbaar gekomen, dan wuden de getroffen scbikkingen gelei
delijk hebben kunnen worden ten uitvoer gebragt. Maar er is door 
een zaamloop van omstandigheden onevenredigheid ontstaan tus
scben twee grootheden, die steeds nagenoeg gelijk badden moeten 
blijven. 

In de eerste plaats heeft de toenemende scbaarsbeid in Indie 
van gouden en zilveren spetien het Departement van Kolonien 
verpligt om de uitzendingen daarvan, die in I840-'42 slechts be
droegen 12.500.000.- 's jaars, te brengen op 1 4.000.000.- en 
alzoo te vermeerderen met 1 I.500.000.- 's jaars, waarvan het 
gevolg was eene gelijke inkrimping der behoefte aan stortingen. 

In de tweede plaats is die behoefte verminderd door den gere
geld toenemenden opbrengst der Indische belastingen. 

In de derde plaats heeft bet Indiscbe bestuur als een nieuw 
middel om in zijn tekort onafhankelijk van de stortingen der 
Faktorij te voorzien, het oog gevestigd op de bij U. M. geheim 
besluit van den 5en December I842 1) toegestane mobUisatie van 
de koperdepOts. 

In de vierde plaats beeft er eene stremming van vele maanden 
in den verkoop der lijnwaaden in lndie plaats gevonden in het 
jaar I84I, bet jaar waarin het Indisch bestuur de aanzienlijke som 
van 17.630.082,59 van de Factorij gevraagd en ook ontvangen 
beeft. en welke de Factorij toen voor een groot gedeelte door bet 

1) La. IU, verbaal van 7 December 1842, no. 566· Geheim: Bij dit besluit werd be
paald, dat het kopergeld vertegenwoordigende papier, ten be\oope van I 3.000.000.-, 
zou worden beschouwd als te zijn uitgegeven onder den waarborg van het kopergeld, 
in 's lands kassen aanwezig, terwijl het koperbankpapier, tot hetzelfde bedrag door de 
Javasche Bank uitgegeven, door het et'rstgenoemde papieren geld zou worden ver· 
vangen. . 
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trekken van wissels beeft bijeengebracht. Die stremming, sedert 
het midden van I842 door eenen snellen verkoop van lijnwaden . 
opgevolgd, is een voorname oorzaak geweest der bestaande on
evenredigheid. De zamenwerking van al deze oorzaken maakt het 
begrijpelijk, dat het Indisch bestuur sedert I842 geene verdere 
stortingen van de Factorij beeft willen aannemen en dat op ultimo 
Juny I843 de Factorij niet minder dan t Io.063.786,93 uit den 
verkoop van lijnwaden beschikbaar had. Die som zou door het te 
gelde maken der op dat tijdstip nog onverkochte lijnwaden op de 
straks vermelde contracten, alsmede van de in het loopende jaar 
I844 nog uit te zenden lijnwaden gedurende de 2 of 3 volgende 
jaren aangroeyen tot t 22.500.000.-. 

Hoe men ook over den waren zin van sommige gedeelten der 
betrokken contracten denken moge, zeker is het, dat de goede 
trouw verbiedt om met eene koude verwijzing tot de toenemende 
genoegzaamheid der Indische hulpbronnen der Maatschappij de 
nadeelen te laten ondervinden, uit deze rentenloze opeenstape
ling van geld voortvloeyende. De belangen der arbeidende klassen 
in het moederland verbieden dit evenzeer, daar het weI vanzelf 
spreekt, dat de Maatschappij, geen uitzigt meer hebbeIide om 
door het gouvernement met retouren te worden geholpen, hare 
besteIlingen van nationale fabrikaten dadelijk zou staken, waar
van bet gevolg zou zijn .geweest eene aanzienlijke vermindering 
van inlandsche nijverheid en welvaart, gelijke vermeerdering van 
die der vreemden en in dezelfde mate vermeerderde aandrang dier 
vreemden om tot nadeel van eigen handel en scheepvaart pro
ducten op Java te doen verkoopen. 

Verpligtingen, uit contracten voortvloeyende, en gewigtige 
nationale belangen eischen alzoo evenzeereene voor beide partijen 
bevredigende schikking. In de over deze schikking gevoerde brief
wisseling waren de beweringen der Maatschappij, dat luidens de 
gesloten lijnwaadcontracten het Indische bestuur verpligt was de 
provenu's van lijnwaden ten allen tijde in's lands kas aan te ne
men tegen verrekening hier te lande, onverschillig of die kas al of 
niet behoefte had aan subsidien; dat de in Indie ondervonden 
weigering van stortingen wederregtelijk was en de Maatschappij 
in alle geval aanspraak gaf op de vergoeding van het rentenver
lies en dat dit met te meer grond kon geeischt worden, onidat, zoo 
de ophooping van kapitaal in Indie al gedeeltelijk was te wijten 
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aan de verkeerde maatregelen der Factorij en aan het natuurlijk 
accres der Indische inkomsten. de Indische adrninistratie van 
baren kant de bestaande onevenredigheid verrneerderd had door 
kunstmiddelen. waarvan de Maatschappij het slachtoffer niet 
zijn mogt. 

Op al deze gronden verlangde de Maatschappij, dat het cijfer 
der in de eerstvolgende jaren in de Indische kas te storten som
men en gevolgelijk ook dat der restitutien hier te lande veel hoo
ger zou worden gesteld dan de door mij gemaakte berekeningen 
omtrent de koloniale bijdragen aan 's rijks schatkist gedoogden; 
zij verlangde. dat aan haar renten a 5 % zou worden vergoed van 
de gelden. welke uit den verkoop van lijnwaden zijn of zullen 
worden ontvangen. niet aileen van het oogenblik. dat de storting 
derzelve in 's lands kassen in Indie wordt bewerkstelligd. maar 
zelfs van het oogenblik der beschikbaarheid. hetwelk een aanrner
kelijk bezwaar voor het gouveme,ment zou zijn geweest. verrnits 
reeds op ultimo juny 1843 ruim 110.000.000.- bij de Faktorij 
disponibel waren; zij eischte eindelijk. dat onder de als storting 
aan te nemen som zou worden begrepen een bedrag van o.a. 
t 2·500.000.-. voortgesproten uit den verkoop van lijnwaden. 
toekomende tot het contract van 1835. waaromtrent de op het 
gouvemement rustende verpligtingen voor tegenspraak vatbaar 
waren. 

Die beweringen en voorstellen der Maatschappij heb ik geens
zins allen kunnen toegeven .... 

..•. De Nederlandsche Handelrnaatschappij heeft na vele 
brieven en conferenties de meeste mijner beschouwingen om
helsd. gelijk U. M. zal kunnen bemerken uit de 3 ontwerpen van 
overeenkomst. welke ik thans de eer heb aan de goedkeuring van 
U. M. te onderwerpen 1)') .... 

1) Vgl. nos. 75-77 . 
• ) De minister i~ bij brief van den Directeur van het Kabinet des Konings van 27 Jull 

1844.14. RIO. tot het sluiten der drie overeenkomsten gemachtigd. . 
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No. 75. ' 

I844, lULl 3I/AUGUSTUS 3 1). - OVEREENKOMST TUSSC.HEN 
DE NEDERLANDSCHE HANDEL14AATSCHAPPII EN RET DE
PARTEMENT VAN KOLONI:itN') '}. 

EENIG ARTIKEL. 

Ter bevordering van duidelijkheid en eenvoudigheid in de 
onderlinge betrekkingen wordt overeengekomen en goedgevon
den, dat de zoogenaamde lijnwaadcontracten van 27129 April 
I835, 29 Augustus/I4 October I837, 23/24 October I838, 25/28 
November I840 en 5/6 Januari I843 C} zullen worden beschouwd 
als definitivelijk ingetrokken en buiten werking gesteld. 

En zijn hiervan gemaakt enz. 

Amsterdam, 3I July I844. 's Gravenhage, 3 Aug. I844. 

De Nederlandsche Handel
maatschappij. 

·{w.g.) VAN DER OUDERMEULEN. 
P. SCHUURMAN. 

No. 76. 

De Minister van Kolonien, 
(w.g.) J. C. BAUD. 

I844, lULl 3I/AUGUSTUS 3. - OVEREENKOMST TUSSCBEN 
DE NEDERLANDSCHE HANPELMAATSCHAPPII ') EN BET 

DEPARTEMENT VAN KOLONI:itN I). 

EENIG ARTlKEL. 

Hoezeer bij eene overeenkomst van heden .) is bepaald, dat de. 
lijnwaadcontracten van 27/29 April I835, 29 Augustus/I4 Octo
ber I837, 23/24 October I838, 25/28 November I840 en 5/6 Janu-

1) Door een schrijffout luidde de datum eerst 31 Juli en 2 Augustus. Dit is officieel her· 
steld. 

I) Daartoe gemacbtigd bij brief van den Directeur van bet Kabinet des Konings van 
27 Juli 1844, la. Rao. (Verbaal van 29 Juli 1844, no. 346 Gebeim). 

B) Verbaal van 2 Augustus 1844, la. I, no. 11/428 Openbaar. 
t) Vgl. nos. 10, 25, 28, 60, 67. 
6) Verbaal van 3 A\l8UStus 18«, no. 357 Geheim. 
8) Vgl. no. 75 . 
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ari 18431) zullen worden beschouwd als definitivelijk ingetrokken 
en buiten werking gesteld, zoo zal dit evenwel geene verandering 
teweeg brengen in de voortdurende verpligting van het Departe
ment van Kolonien tot restitutie van buitengewone onkosten en 
vergoeding van verliezen, zooals die ten taste van dat Departe
ment en ten behoeve der Maatschappij zijn bedongen bij de lijn
waadcontracten van 27/29 April 1835, 27 Augustus /14 October 
1837 en 23/24 October 1838, terwijl almede van kracht zal blij
yen de uitbetaling aan de Maatschappij volgens Koninklijk 
Besluit van 23 Mei 1843, 1. ~ 'f17, der som van I 42.629,64, bij de on
der ultimo December 1841 gedane verantwoording aangewezen 
als verlies op het lijnwaadcontract van 25/28 November 1840, 
hetwelk echter tot geene verdere aanzoeken om vergoec;1ing van 
verliezen zal kunnen aanleiding geven . . 

En zijn hiervan gemaakt enz. 

Amsterdam, den 31enJuli 1844. 'sGravenhage,den3enAug.I844. 

De Nederlandsche Handel
maatschappij, 

(",.g.) VAN DER OUDERMEULEN. 
SCHUURMAN. 

De Minister van Koloni~n, 

(",.g.) J. C. BAUD. 

No. 77. 

1844, JUU 31/AUGUSTUS 3. - OVEREENKOMST TUSSCHEN DE 
NEDERLANDSCHE HANDELMAATSCHAPPIJ EN DEN MINISTER 
VAN KOLONIi!N I). 

ARTIKEL I. 

De Nederlandsche Handetmaatschappij verbindt zich om door 
hare Factorij te Batavia in 's lands kas aldaar te doen storten: 
in 1844 ........•..•..••.........•• I 5.700.000.- in zilver, 
in 1845 ..•...•.....•.......• ' ••.... - 5.600.000.-" " 
in 1846 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. - 5.600.000.-" " 
in 1847 •....•......•.•.......... .-.. - 5.600.000.- II .., 

1) VII. nos. 10, 2S. 28,60,67. 
I) Verbaal van 3 AUJUStus 18 ••• no. 13/43S Openbaar. 
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of zoovee1 meer als door de Indische regering in verband tot de 
behoefte der Indische kas zal worden aangevraagd. 

ART. 2. 

Van de stortingen, venneld in art. I, zal die ad t 5.700.000.
zilver voor het jaar 1844 gerekend worden te hebben plaats ge
had op den len January van dit jaar, en die ad t 5.600.000.
zilver voor 1845 worden bewerkstelligd op den len January i845, 
terwijl de tijdstippen der stortingen in de beide volgende jaren 
door gemeen overleg tusschen den Gouverneur-Generaal over 
Nederlandsch-Indie en de Factorij zullen worden bepaald. 

De Gouverneur-Generaal zal daarbij uitgaan van de wensche
lijkheid om de Factorij zoo spoedig mogelijk van de bij haar be
rustende gelden te ontheffen en de Factorij van het belang om de 
stortingen te bezorgen in de maanden, waarin daaraan de meeste 
behoefte bestaat, zullende in ~llen gevalle de voor elk jaar be
paalde storting in den loop van dat jaar moeten plaats hebben. 

ART. 3. 

Tot restitutie der in art. I vennelde stortingen zal in de eerste 
plaats strekken: 

a. de waarde van het tin en Japansch koper, in 1843 door de 
Indische regering aan de Factorij afgegeven en geschat op 
t 1.496.666,67; 

b. eene som van t 2.333.333,33, reeds door de Maatschappij 
genoten uit de rendementen der gouvernementsveilingen van 

. 1843; 
c. eene som van 13.800.000.-, door de Maatschappij in te 

houden uit de opbrengst der gouvernementsveilingen hier 
te lande in 1844; 

d. eene sam van 1 3.800.000.-, in te houden als boven in 1845; 
e. eene sam van t 7.100.000.-, in te houdenals boven in 1846; 
t. eene sam van t 5.970.000.-, in te_houden als boven in 1:847. 

ART. 4. 

Wanneer de stortingen -in de Indische kas op -aanvrage der 
Indische regering in eenig jaar meer mogten bedragen dan de 
in art. 1 vennelde sommen, alsdan zal dat meerdere door de 
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Maatschappij hier te lande worden ingehouden uit de opbrengst 
der gouvernementsveilingen, welke in het op die meerdere stor
ting volgende jaar zullen gehouden worden, tenzij die meerdere 
storting gedekt werd door afzonderlijke waarde, in consignatie 
aan de Maatscbappij afgegeven, zoodat in ieder geval dat meerder 
gestorte bedrag in bet op die storting vOlgende j~ in de kas der 
Maatschappij hier te lande terugvloeit . 

. ART. 5. 

Het zal aan de Factorij' vrijstaan om alle bare bescbikbare 
gelden·te deponeren in de Indiscbe kas. 

ART. 6. 

De Minister verbindt zicb om aan de Nederlandscbe Handel
maatscbappij over bare in de art. I en 4 bedoelde stortingen 
rente te voldoen naar den maatstaf van vijf ten bonderd in het 
jaar. Deze rente za1 gerekend worden te zijn ingegaan op den len 
January 1844 voor zooveel betreft de soin van t 5.700.000.-, 
en op den len January 1845 voor zooveel betreft die van 
f 5.600.000.-, kracbtens art. I in de jaren 1844 en 1845 in Indil! 
te storten, en voorts vanaf de tijdstippen, waarop de stortingen 
zullen worden bewerkstelligd, terwijl de voldoening der rente 
telken jare bier te lande zal plaats hebben op den laatsten De
cember betzij door het opneinen -dezer rente in de algemeene 
intrestrekening, tusscben bet Departement van Kolonieil en de 
Maatscbappij gebouden wordende, betzij door afgifte van tin 
of Japansch koper. 

ART. 7. 

Aan de Factorij wordt vrijgelaten de in de art. I en 4 bedoelde 
stortingen te doen plaats bebben: in kopergeld, volgens de· bij 
algemeene verordeningen bepaalde verbouding van t 120.

koper voor t 100.- zilver. Wanneer in die verhouding later ver
andering mogt worden gebragt, zullen dezelve, . voor.zooveel de 
Nederlandscbe Handelmaatschappij betreft, niet zijn van achter
uitwerkende kracbt. 

NED. ECON.-IUST. ARCHJRF. JAAllBOJlX'II. 
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·ART.8. 

Indien er onverhoopt gedurende het bestaan dezer overeen
komst geschillen omtrent derzelver .uitvoering mogten ontstaan, 
zoo verbinden zich de contracterende partijen nu voor alsdan 
om die geschillen ter onderhandsche beslissing over te laten aan 
drie scheidslieden, door partijen of, in geval zij zich daaromtrent 
niet kunnen verstaan, alsdan door de arrondissements-regt
bank te Amsterdam te benoe~en. 

Hiervan gemaakt en:. 

Amsterdam, 31 July I844. 's Gravenhage 3 Aug. 1844. 

De N ederland.sche Handel
maatschappij, 

(w.g.) VAN DER OUDERMEULEN. 

P. SCHUURMAN. 

De Minister van Kolonien, 

(w.g.) J. C. BAUD. 

No. 78. 

I844, NOVEMBER 19/22. - OVEREENKOMST TUSSCHEN DE 

NEDERLANDSCHE HANDELMAATSCHAPPIJ EN DEN MINISTER 

VAN KOLONlitN 1} I}. 

ARTIKEL I. 

De Nederlandsche Handelmaatschappij verbindt zich om in 
I848 door hare Factorij te Batavia in 's lands kas aldaar te doen 
storten een bedrag van minstens I 4.000.000.- (vier millioenen 
gulden) zilver of zooveel meer als door den Gouverneur-Gene
raal zal worden aangevraagd. 

ART. 2. 

De tijdstippen, waarop de in art. I vermelde storting zal plaats 
hebben, zulltm door gemeen overleg tusschen den Gouverneur-

1) Daartoe gemachtigd bij missive van den Directeur van het Kabinet des Konings 
van 15 November 1844. la. F". 

I) Verbaal van 22 November 1844. no. 15 Openbaar. 
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Generaal over Nederlandsch-Indie en de Factorij worden be
paald. De" Gouvemeur-Generaal zal daarbij uitgaan van de wen
schelijkheid om de Factorij zoo spoedig mogelijk van de bij haar 
berustende geldeh te ontheffen en de FaCtorij van het belang 
om de stottingen te bezorgen in de maanden, waarin daaraan 
de rileeste beh6efte "bestaat, zullende ill ieder geval de storting 
der iii. het vorig artikel vermelde som in den loop van het jaar 
x848 moeten plaats hebben . . 

ART. 3. 

Tot restitutie Van de in art. x vermelde stortingen zal doof de 
Maatschappij uit de " opbrengst der gouvemementsveilingen hier 
te lande in x848 worden ingehouden eene som van I 4.000.000.-. 

ART. 4. 

Wanneer de stortingen in de Indische kas op aanvrage der 
Indische r.egering in 1848 meer mogten bedragen dan de in art. x 
als minimum vermelde som, alsdan zal dat meerdere in datzelfde 
jaat of weI in 1849 hier te lande door de Maatschappij uit de op
brengst der gouvemementsveilingen worden ingehouden, zooals 
dat in het laatst van x847 door het gouvemement zal worden 
bepaald. 

ART. 5. 

Het zal aan de Factorij vrijstaan om alle hare beschikbare 
gelden te deponeren in de Indische kas. 

ART. 6. 

De Minister verbindt zich om aan de "Nederlandsche Handel
maatschappij. over hare in de art. 1 en 4 bedoelde stortingen 
rente te voldoen naar ' den maatstaf van vijf te~ honderd in het 
jaar; deze rente zal ingaan vanaf de tijdstippen, waarop de 
stortingen zullen worden bewerkstelligd, en hier te lande worden 
voldaan door het opnemen derzelve in de algemeene intrestreke
ning, tusschen het Departement van Kolonien en de Maatschap
pij gehouden wordende. 
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' ART. ,7. 

, Aari de Factorij wordt vrijgelaten de in art. I en 4 bedoelde 
stortingen te doen plaats hebben in kopergeld, volgens de bij 
algemeene verordeningen bepaaIde verhouding van t I20.- ko
per voor t IOO.- zilver. Wanneer in die verhouding later veran
dering mogt worden gebragt, zal dezelve, voor zooveel de Neder
landsche Handelmaatschappij betreft, niet zijn van achteruit
werkende kracht. 

ART. S. 

Indien er onverhoopt 'gedurende het bestaan dezer overeen
kcimst geschillen omtrent derzelver uitvoering mogten ontstaan', 
zoo verbinden zich de contracterende partijen on voor alsdan 
om die geschillen ter onderhandsche beslissing over te laten aan 
drie scheidslieden, door partijen of, ingeval zij zich daarom
trent 'niet kunnen verstaan, door de arrondissements-regtbank 
te Amsterdam te benoemen. ' 

Hiervan gemaakt enz. 

Amsterdam, I9 Nov. I844. 's Gravenhage, 22 Nov. I844. 

De Nederlandsche Handel- De Minister van Kolonien, 
maatschappij, ( ) w.g. J. C. BAUD. 

(w.g.) VAN DER OUDERMEULEN. 

P. SCHUURMAN. 

No. 79. 

1846, MEl 27 1}. - DE NEDERLANDSCHE HANDEUiAATSCHAP

PIJ AAN BAUD I) . 

. . . . Wij veroorloven ons tevens deze gelegenheid te benutti
gen Uwer Exc. 's aandacbt te bepalen bij de onzerzijds in IS48 
en IS49 in Indie te doene stortingen in verband tot onze betrek
kingen wegens den lijnwaadbandel. 

1) Uit Amsterdam. - Confidentieel, no. 355 . 
• ) Verbaal van 12 Juni 1846, no. 167 Geheim. 
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Om met onze bestellingen van katoenen lijnwaden in het be
lang van ons nationaal fabrykwe~n met het oog op de behoefte 
van de Indische markt doelmatig te ~unnen blijven voortgaan, 
moete~ wij eene uitbreiding Van het bovenbedoelde contract voor 
1848 tot op een bedrag van 17.000.000.- en de bepaling eener 
som van 16.000.000.- voor de stortingen, door ons in 1849 te 
doen, als hoogstnoodzakelijk noemen, en in het vertrouwen, dat 
het met krachtdadigen hand doorzeUen van den lijnwaadhandel 
onzerzijds ook met Uwer Exc. 's inzigten en bedoelingen zal 
overeenkomen, veroorloven wij ons het hierbijg~ande concept
contract 1) aan hare overweging en goedkeuring te onderwerpen. 
Uwe Exc. zal nit dit stuk gelieven te bemerken, dat de daarbij 
voorgestelde voet en voorwaarden, waarop de stortingen in 1848 
en 1849 zouden worden bewerkstelligd, zakelijk dezelfden zijn 
als die, vervat in het contract Van 19/22 November 1844 '). 

Ook met opzigt tot de in art 2. vermelde tijdstippen, waarop 
de stortingen in Indie zuUen plaats hebben, vermeenden wij de 
redactie van genoemd contract te moeten behouq.en, in weerwil 
dat volgens de jongste per overland post van April 1.1. ontvan
gene berigten tusschen het Indisch bestuur en onze Factorij is 
overeengekomen om de stortingen voor elk jaar bij driemaande
lijksche termijnen in 's lands kas te doen overbrengen, en weI 
in het laatste gedeelte van elk kwartaal, in welke betaling door 
ons met het oog op de tegenwoordige ruimte der Indische kassen 
wordt berust, hoezeer daaruit eene teieurstelling met opzigt tot 
de berekening van rente voor ons voortvloeit. 

Voorts zal Uwe Exc. uit voomoemd concept ontwaren, dat 
art. 7 van het hiervorengenoemde contract, d.d: 19/22 November 
1844 '), door ons is weggelaten, overmits de daarbij gemaakte 
reserve ten aanzien van eene eventueele verandering in de ver
houding van zilver en koper geacht worden kan thans door de 
bjj besluit van den Gouvemeur-Generaal over Nederlandsch
Indie, d.d. 14 Maar! 1.1. a), vermelde bepalingen omtrent het af-

I) Art. 1 van de concept-overeenkomst luidde: 
"De N. H. M. verbindt zich om in 1848 door hare Factorij te Batavia boven en behalve 

de 14.000.000.":", bepaald bij overeenkomst d.d. 19/22 Nov. 1844 (vg/. no. 78) in's lands 
kas aldaar te doen storten een bedrag van 13.000.000.- .en in 1849 eene som van 
16.000.000.- of zooveel meer, als door den Gouverneur-Generaal zal worden aange
vraagd." (Verbaai van 12 Juni 1846, no. 167 Geheim.). 

'l Vgl. no. 78. 
B) Besluit van 14 Maart 1846, no. I . 
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schaffen van den zoogenaamden koperen ' gulden geheel onnoodig 
te zijn, terwijl op dienzelfden grond door ons de vermelding 
van zUver bij de in art. 1 vermelde sonimen is achterwege ge
laten ..... 

No. 80. 

1846, JUNI I2. - BAUD AAN DE NEDERLANDSCHE HANDEL

MAATSCHAPPIJ . 1). 

Ik heb de eer gehad te ontvangen den brief der Maatschappij 
van 27 Mei j.1. I) met een ontwerp van overeenkomst ') ter ver
hooging der stortingen van de FactoriJ in de Indische 'kas gedu
rende het jaar 1848 en tot bepaling van die in het jaar 1849 te 
doen. 

Ten aanzien van eerstgemeld punt moet ik der Maatschappij 
opmerken, dat mijn besluit, aan de Maatschappij medegedeeld 
bij brief van 14 October r844 '), om te blijven binnen de grenzen 
van het destijds als waarschijnlijk opgegeven cijffer der benoodig
de stortingen in 1848, gebleken is niet onnoodig te zijn geweest, 
vermits thans reeds de begrooting van Nederlandsch-Indie 
12.000.000.- voordeeliger staat dan men destijds berekende. 
Er zijn wei . eenige redenen om te veronderstellen, dat dit voor
deelig verschU niet voor r848 zal bestaan, maar het zal deswege 
bij gissingen moeten blijven, zoolang ik niet zal ontvangen heb
ben de nieuwe nOnllale begrooting voor Nederlandsch-Indie, welke 
de Gouverneur-Generaal in last heeft om na de regeling van het 
muntstelsel op te maken, en het zou derhalve thans ongeraden 
zijn om het cijfer der stortingen, zooals hetzelve voor r848 bij over
eenkomst van I9/22 November 1844 Ii) bepaald is, te verhoogen. 

Dezelfde redenen en dezelfde voorzigtigheid leggen mij de 
verpligting op om ook voor het jaar r849 geen hooger cijfer' van 
stortingen aan te nemen dan 14.000.000.-. 

Ten aanzien van het punt der berekening van renten moet 
ik ·de Maatschappij verwijzen tot de deswege in 1844 gevoerde 

') Verbaal van 12 Juni 1846, no, 167 Geheim. 
I) Vgl. no. 79. 
B) Vgl. bl. 181. noot I. 
4) Verbaal van 14 October 1844. no. 473 Geheim. 
6) Vgl. no. 78. 
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correspondentie .... De redenen, ' welke mij destijds. . . . hebben 
doen heenstappen over het bedoelde punt, bestaan niet meer en 
wanneer ik derhaIve overga om mij thans reeds te verbinden in 
het jaar 1849 eene som van 14.000.000.- als storting van de 
Factorij in de Indische kas aan te nemen, dan zal dit niet anders 
kunnen zijn dan onder voorwaarde, dat dezelve niet zullen 
worden opgenomen in de intrestrekening en mitsdien onder ulti
mo 1849 renteloos zullen worden terugbetaald. Op dezen voet 
zie ik geen bezwaar om een overeenkomst met de Maatschappij 
aan 's Konings bekrachtiging te onderwerpen. 

No. 81. 

1846, AUGUSTUS 3/5. - OVEREENKOMST TUSSCHEN DE NEDER

LANDSCHE HANDELMAATSCHAPPIJ EN DEN MINISTER VAN 

VAN KOLONIitN 1) I). 

ARTIKEL I. 

De Nederlandsche Handelmaatschappij verbindt zich om in 
1849 door hare Factorij te Batavia in's lands kas aldaar te doen 
storten een bedrag van minstens 14.000.000.- (vier millioen 
guldens) of zooveel meer als door den Gouverneur-Generaal zal 
worden aangevraagd. 

ART. 2. 

De tijdstippen, waarop de in art. I vermelde storting zal plaats 
hebben, zullen door gemeen overleg tusschen den Gouverneur
Generaal over Nederlandsch-Indie en de Factorij worden bepaclId. 

De Gouverneur-Generaal zal daarbij uitgaan van de wensche
lijkheid om de Factorij zoo spoedig mogelijk van de bij haar be
rustende gelden te ontheffen, en de Factorij van het belang om 
de stortingen te bezorgen in de maanden, waarin daaraan de meeste 
behoefte bestaat, zullende in ieder geval de storting der in het 
vorige artikel vermelde som in den loop van het jaar 1849 moe
ten plaats hebben. 

1) Daartoe gemachtigd bij kabinetsrescript van 29 Juli 1846, lao 515• 

I) Verbaal van S Augustus 1846, no. 140penbaar. 
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AKT·3· 

Tot restitutie van de in art. 1 vermelde stortingen za.I door de 
Maatschappij uit de opbrengst der gouvemementsveilingeri hier 
te lande in 1849 onder ultimo December van dat jaar worden 
ingehouden eene som van t 4.000.000.- (vier millioen guldens). 

ART. 4. 

Wanneer de stortingen in de Indische kas op aanvrage der 
Indische regering in 1849 meer bedragen dan de in art. 1 als mini
mum vermelde som~ alsdan zal dat meerdere insgelijks in dat
zelfde jaar bier te lande door de Maatschappij uit de opbrengst 
der gouvemementsveilingen worden ingehouden. 

ART. 5. 

Het zal aan de Factorij vrijstaan om alle hare bescbikbare 
gelden te deponeren in de Indische kas. 

ART. 6. 

Indien er onverhoopt gedurende het bestaan dezer overeen
komst geschillen omtrent derzelver uitvoering mogten ontstaan, 
zoo verbinden zich de contracterende partijen nu voor alsdan 
om die geschillen ter onderhandsche beslissing over te laten aan 
drie scheidslieden, door partijen of, ingeval zij zich daaromtrent 
niet kunnen verstaan, alsdan door de arrondissements-regt
bank te Amsterdam te benoemen. 

Hiervan gemaakt en:. 

Amsterdam, 3 Aug. 1846. 

De · N ederlandsche Handel
maatschappij, 

(w.g.) VAN DER OUDERMEULEN. 

P. SCHUURMAN. 

'5 Gravenhage, 5 Aug. 1846. 

De Minister van Kolonien, 

(w.g.) J. C. BAUD. 
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No. 82 1). 

'1846, SEPTEMBER 14 I). - DE NEDERLANDSCHE HANDEL

MAATSCHAPPIJ AAN BAUD 3) . 

. . . . Onze missive van 24 Augustus 1.1. ') . . •. heeft doen zien, 
. . .. dat wij ons tweede tijdperk I) met een kapitaal van 
f 34.500.000.- wenschen in te treden. Daarvan zullen 
achtmoeten worden bestemden benoodigdtezijn voordezaakwaar
f IO.OOO.OOO.- gekapitaliseerd blijven, p. m. I 13.500.000.- ge
neming van het gouveniement, en de overige p.m., II.OOO.OOO.

zullen door 'ons worden aangewend in het belang der nationale 
nijverheid. Wij zijn bereid ons daartoe, in algemeenen zin bij 
contract te verbinden in dier voege, dat Uwe Exc. 's ' beducht
heid wegens den invloed van latere besluiten van onzen Raad ... 
worde opgeheven. Doch wij zeiden zooeven, dat wij deze ver
bindtenis in algemeenen zin willen aangaan, dat is, wij kunnen 
ons ten aanzien van fabrykaten of fabrykanten in geenerlei rip
zigt aan belemmerende banden bij onzen lijnwaadhandel in het 
nieuwe tijdperk op den thans ontworpen voet onzer voordeelen 
Iaten leggeD. en geen bijzondere bedingen, stellige verliezen vooruit 
met zich brengende, onderschrijven zonder evenredige voordee
len daaraah tevens verbonden te zien I) .•.. 

') De nos, 82 en 83 zijn voorbereidende besprekingen van het contract, dat 2/3 Juli 
1849 is tot stand gekomen; vgJ. no, 89. 

I) Uit Amsterdam. - Geheim, no. 655. 
I) Verbaal van 22 September 1846, no. 290 Geheim. 
') In verbaal van 4 September 1846, no. 276 Gebeim. 
I) Ret eerste vijf-en-twintig-jarig tijdperk rou in 1849 afloopen. 
I) In de voorafgaande briefwisseling over de verlenging van het oetrooi der Handel

maatscbappij had Baud het standpunt ingenomen, dat zij tevreden moest zijn met go
middeld 5 % rente over het kapitaal, dat zij in den gouvernementshandel aanwendde. 
Daar het aan de Maatschappij toegezegde echter veel meer bedroeg, rou hij daarmee aileen 
genoegen kunnen nemen, als de Maatschappij daarvoor eenige andere verplichtingen, n.1. 
het drijven van den Jijnwaadhandel op zicb zou nemen. "De briefwisseling van het De
partement van Koloni!!n met de Maatschappij is er om te bewijzen, dat zij hoven de aan
zienlijke voordelen (uit de consignati!!o) DOg steeds hare Jijnwaadbestellingen Meft 
afhankeJijk gemaakt van bet cijfer en de voorwaarden der stortingkontrakten, d. W . Z . 

dat zij bij die voordeelen, reeds zoo groot, nog steeds nieuwe ten koste van bet gouver
nement beeft gevraagd als conditie sine qua non van de voortzetting der lijnwaadbe
stellingen". (Schrijven van 31 Ju1i 1846, in verbaal van denzelfden datum, no. 236 Ge
beim). Daarom verlangde de minister, datallebijzondere voordeelennuzouden verdwijnen. 
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No. 83 1). 

1846, OCTOBER 5. - NOTA DER NEDERLANDSCHE HANDEL

MAATSCHAPPIJ BETREFFENDE DE ONTWERP-OVEREEN

KOMSTEN .) I). 

. ... Ontwerp C a). 
Hieromtrent bestaan bij de Maatschappij zeer gewigtige be

zwaren. Tot eene uitzending van eene factuursbedrag aan wollen 
en katoenen stoffen ad f 5.000.000.- kan zij zich onmogelijk 
verbinden; dit cijfer zou de gemiddelde uitzendingen van vroeger 
met omstreeks 1 1.000.000.- overtreffen . 

. . . . De Maatschappij wil en zal de lijnwaadhandel van 'uit een 
nationaal beginsel en ' standpunt drijven, maar daarom zal zij 
dat ook nimmer met het uitzigt op doorgaande winst kunnen doen. 
Zij staat in deze altijd bij particulieren ten achteren. Men denke 
slechts aan het onvennijdelijke kostbare harer inrigting, met 
name aan hare op de buitenbezittingen in Indie ter Oost- en 
Westkust van Sumatra, Palembang, Borneo, Macasser en de 
Molucco's gevestigde agentschappen of kantoren, uitsluitend ter 
bevDrdering van het debiet der nationale lijnwaden . 

. . . . De ondervinding heeft doen zien en de aard der zaak 
toont het aan, dat de lijnwaadhandel met Java, waarop zoovele 
en velerlei omstandigheden invloed kunnen uitoefenen, gedurig 
bloot staat aan hevige schokken, gelijk dan ook de uitzendingen 
der Maatschappij van meer dan f 6.000.000.- in elk der jaren 
1839 en 1840, in 1843 niet meer dan f 2.850.000.- beliepen. 
Voegt men nu hierbij, dat eene volkomene stagnatie in het debiet 
in Indie immer tijdelijk mogelijk blijft, gelijk die in het laatst 
van 1845 tot Juny 1846 werd ondervonden, dan valt het duidelijk 
in het oog, hoe ondenkbaar de gave toetreding dezerzijds tot 
de verlangde verbindteni<; eener jaarlijksche uitzending voor 
15.000.000.- is'). Zelfs het beginsel om een bepaald cijfervast 
te stellen over een tijdvak, voor welks aanvang nog ettelijke jaren 

1) Vgl. bl. I8S, noot I. 
I) Verbaal van 10 October 1846, no.- 330 Geheim. . 
I) Het betreft de door Baud opgestelde concepten van bet contract van 2/3 Juli 1849-
') Het derde concept-contract (C) van de band van Baud betrof bet drijven van den 

lijnwaadhandel, "jaarlijks voor een faktuursbedrag van S millioenen guldens aan bin· 
nenslands vervaardigde wollen en katoenen stoffen". (Verbaal van 22 September 1846, 
no. 290 Gebeim). 
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verloopen moeten, komt dezerzijds ongeraden en aan velerlei 
Qe<;lenkingen onderhevig voor. In de plaats daarvan wenscbt 
de Maatschappij, wanneer met hare, in de correspondentie over 
deze zaak herhaaldelijk bekend gestelde verklaring en gezindheid 
wegens den lijnwaadhandel geen genoegen kan worden genomen, 
bet bepaalde cijfer voor de uitzending in bet contract te doen 
vervangen door de verbindtenis van minstens een kapitaal van 
t'lO a 1~.OOO.ooo.- tot het drijven van den nationalen lijnwaad
h~del te zullen aanwenden. Dit brengt in den gewone gang van 
zaken toch eene gemiddelde uitzending van p.m. t 4.000.000.-
, . t . h I} S Jaars me ZlC •••• • 

1847, JANUARI 6 I}. - DE NEDERLANDSCHE HANDELMAAT

SCHAPPI] AAN BAUD 3). 

. . .. De overweging van dit uitzigt op eene betrekkelijk be
perkte gelegenbeid tot het doen van stortingen in lndie in x848 
en x849 ') en van de middelen, hier te lande vereischt wordende om 
met betrekking tot de bestellingen en uitzendingen van katoenen 
lijnwaden op eene doelmatige, geregelde en aan de beboefte van 
het nationaal fabrykwezen en die der lndische markt beantwoor
dende wijze te kunnen voortgaan, heeft ons de dringende nood
zakelijkheid doen inzien om door aile aanwendbare middelen de 
dreigende ophooping onzer fondsen in lndie te voorkomen of 
althans te verminderen, ook omdat eene bedenkelijke belemme
ring ~n inkrimping ~an onzen werkkring maar al te ligt bet onver
mijdelijke gevolg dier ophooping zou moeten worden. 

. . .. Waaraan wij tevens het verzoek toevoegen om met be
. trekking tot onze hierboven bedoelde behoefte aan remi~es in 

1) Vgl. ook Baud aan den Koning op 15 October r846 : ... . .. dat de Maatscliapplj ver 
pligt zal zijn een kapitaal van minstens f rr.ooo.ooo. - gedurende. het geheele nieuwe 
25-jarige tijdvak aan te wenden tot instandhouding van den nationalen lijnwaad
handel, . hetwelk met zich brengt eene gemiddelde jaarlijksche uitzending van min
stens t 4.000.000.- aan wollen en katoenen stoffen". (Verbaal van 15 October, no. 337 
Geheim). 

I) Uit Amsterdam. - Geheim, no. 23. 
8) Verbaal van 19 Februari 1847, no. 88 Geheim. 
') Vgl. no. 81. 
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Ilidie ten minSte met de vreemden te mogen worden gelijkgeste1d 
door ook aan ons een aandeel in de gouvemementswissels op 
Nederland te doen toekennen, of weI, wanneer zulks indedaad en 
tegen onze verwachting niet mogt kunneIi · worden toegestaan, 
~sdan door de inwilliging eener verhooging van het voor 1848 
en 1849 bepaalde minimum onzer stortingen in Indie, de onge
legenheid C) te verhoeden, welke het gevolg zou zijn van eene voor 
ons, maar niet minder voor de belangen onzer nationale nijverheid 
bedenkelijke ophooping onzer fondsen in Indie. 

No. 85. 

1847, AUGUSTUS 17. - BAUD AAN DE NEDERLANDSCHE HAN

DELMAATSCHAPPIJ 1). 

. . .. Maar al bestond er werkelijk ophooping door den lijn
waadhandel, ik zou moeten blijven verklaren, dat ik geene waar
schijnlijkheid zie, dat de · Indische kas in de jaren 1848 en 1849 
eene grootere behoefte aan stortingen zal hebben dan de bij kon
trakt I) bepaalde, en ik moet derhalve aan de Maatschappij be
paaldelijk te kennen geven, dat ik niet kan medewerken om aan 
het uitgedruktverlangen om verhooging dier stortingen tevoldoen. 

En wat nu aangaat het jaar 1850, zoo komt het volgende in 
aanmerking. De thans besliste verlenging van het bestaan der 
Maatschappij I) zal ten gevolge hebben het sluiten der overeen
komsten, waarvan de ontwerpen reeds voorloopig zijn vastge
steld .... Het komt mij voor, dat de zaak der terugvloeying van 
de lijnwaadkapitalen voor het vervolg niet anders geregeld kan 
worden dan volgens de beginselen, in die ontwerpen vervat .... 

Hiervan uitgaande verklaar ik mij bereid om in stede van het 
voorwaardelijk cijfer van t 3.000.QOo.-, reeds in die missive (van 
9 October I846 I)~ genoemd, thans aan de Maatschappij debepaalde 
verzekering te geven, dat haar de gelegenheid zal worden ver
schaft om in het jaar 1850 een bedrag van f 4.000.000.-, voort-

.) Het hs . Juett: gelegenheid. 
1) Verbaal van 17 Augustus 1847. no. 294 Geheim. 
I) Vgl. nos. 78. 81. 
I) Bij besluit van den Koning van 7 Augustus 1847. no. S8. 
I) Verbaal van 9 October 1846. no. 328 Geheim. 
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spruitende uit den lijnwaadhandel, naar herwaarts ovede maken, 
zonder dat door haar daarop een grooter wls&elverlies dan 5 % 
worde geleden, mits de Maatschappij zich verbinde om de uit
zendingen van het jaar I847 te brengcm tot een gelijk bedrag, met 
opgave aan het Departement van Koloni~n van de namen der 
fabrykanten en van de geldswaarden .... 

No. 86. 

I848, YAART 22 1). - DE NEDERLANDSCHE HANDELMAAt

SCHAPPI] AAN BAUD I) . 

.... Wij hebben ons dezer dagen door Uwe Exc.'s ambtgenoot 
van Binnenlandsche Zaken a) bepaald gezien bij de wenschelijk
hei<1, dat door vermeerdering onzer calicotbestellingen mogt 
w6rden bijgedragen tot bevordering van rust en orde onder de 
bevolking, bepaaldelijk in Twenthe. . 

.. Meermalen ha~den wij aanleiding Uwe Exc. te wijzen op den 
aard onzer tegenwoordige verhouding tot den lijnwaadhandel in 
verband tot de verantwoordelijkheid onzer Directie. 

Zooals die handel in den laatsten tijd door ons is moeten ge
dreven worden, brengt dezelve reeds zeer aanzienlijke verliezen 
voor ons met zieh, terwijl gee~e andere dan verliesgevende resul
taten in de toekomst, zelfs zonder buitengewone ongunstige 
omstandigheden, zijn te voorzien bij het wegvallen en het voort
durend gemis van ondersteuning en wederkeerige medewerking 
van de zijde des gouvernements. 

Of schoon, gelijk immer, volkomen bereid om onzerzijds zooveel 
mogelijk mede te werken, waar onze diensten in het nationale 
belang en in dat van het gouvernement nuttig en wenschelijk 
mogten. kunnen zijn, zoo heeft nogtans die medewerking hare 
grenzen, welke niet kunnen worden overschreden zonder de in 
deze dagen reeds van aIle zijden zoozeer bedreigde verantwoorde
lijkheid onzer Directie schromelijk bloot te stellen. 

Wij hebben ons dan ook op grond hiervan bij ons antwoord aan 

') Uit Amsterdam. - Geheim, no. ISS. 
I) Verbaal van 22 Maart IS4S, no. 96 Geheim. 
~) Van der Heim van Duyvendijke, als minister opgetreden den len Januari IS48. 
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Uwer Exc's genoemden ambtgenoot moeten bepalen tot de' ver
ldaring onzer bereidvaardigheid in een algemeenen zin om naar 
vermogen hulp te verleenen, zonder ons eenigermate in den door 
Z. Exc. verlangden zin te kunnen verbinden tot onverwijlde en 
buitengewone bestellingen ten behoeve der arbeidzame klasse, 
waardoor de geledene en te verwachtene verliezen noodwendig 
zouden moeten worden vergroot, zonder eenige d~artegenover 
staande tegemoetkoming ten onzen behoeve van gouvernements
zijde I}. 

In verband tot dit een en ander en tot onze verdere verrig
tingen gedurende dit jaar met betrekking tot het nationaal 
fabrykwezen veroorloven wij ons Uwe Exc. het verzoek voor te 
dragen om ons de verzekering te geven, dat ons in het jaar 1851 
de gelegenheid zal worden verschaft om een bedrag . van 
f 4.000.000.-, voortspruitende uit den lijnwaadhandel, door 
middel van stortingen in de Indische kas, door onze Factorij te 
Batavia te bewerkstelligen, a pari herwaarts over te maken. 

Eene zoodanige verzekering zou ons vrijheid kunnen geven Ont 
doelmatig voort te gaan in eenen handel, met welken wij geene 
winsten beoogen, dien wij aIleen in het nationale belang drijven, 
maar die ons niet aanhoudend op zoo zware verliezen mag komen 
te staan. 

No. 87. 

I848, MAART 22. - BAUD AAN DE NEDERLANDSCHE HANDBL

MAATSCHAPPIJ I) . 

. .•. [g.] Eene verbintenis om in I8SI f 4.000.000.- als stor
ting van de. Factorij in de Indische kas aan te nemen, grijpt zoo
danig in de toekomst, dat ik mij daarvan moet onthouden. Was 
de zekerheid eener zoodanige storting thans een volstrekt ver
eischte voor de lijnwaadbestellingen der Maatschappij in dit 
loopende jaar, dan ware er welligt grond om over die bedenking 
heen te stappen en de zaak dadelijk in overweging te nemen. 
Maar dit is het geval niet. 

') Reeds in het jaar 1847 had de Nederlandsche Handelmaatschappij buitengewone 
maatregelen genomen om de katoenindustrie in 'Twente aan den gang te houden; vgl. 
Economisch-Historisch Jaarboek, I, bl. 18 V.v . 

I) Verbaal van 22 Maart 1848, no. 96 Geheim. 
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Ik moet dit punt derhalve beschouwen als liggende buiten 
mijne bevoegdheid als ontslagen, maar nog niet vervangen minis~ 
ter 1). De storting van 1850 is geregeld in Augustus 1847 I). 
Waarom die regeling voor 1851 nu 5 maanden vervroegd? 

No. 88. 

1848, OCTOBER II. - J. C. RIJK AAN DE NEDERLANDSCHE 

JL\NDELMAATSCHAPPIJ a). 

Ik heb de eer te doen dienen, dat ik mij bereid verklaar om aan 
de Maatschappij de verzekering te geven, dat voor zooverre 
daartoe bij het In'dische bestuur de gelegenbeid zal bestaan, door 
haar in het jaar 1851 een bedrag van f 4.000.000.-, voortsprui
tende uit den lijnwaadhandel, hetzij door middel van stortingen 
in de Indische kas, hetzij door wissels van het Indisch bestuur 
naar Nederland zal kunnen worden overgemaakt, zonder dat 
door haar daarop een grooter wisselverlies dan 5 % worde ge~ 
!eden, mits de Maatschappij zich verbinde om de uitzendingen 
van het loopende jaar 1848 te brengen tot een gelijk bedrag van 
f 4.000.000.-, met opgave aan het Departement van Koloni!n 
van de namen der fabrykanten en van de geldswaarde der uit
zendingen. 

No. 89'). 

1849, JULI 2/3. - OVEREENKOMST TUSSCHEN DE NEDER

LANDSCHE HANDELMAATSCHAPPIJ EN DEN MINISTER VAN 

KOLONItN 5}. 

Geheim artikel, behoorende tot de overeenkomst tusschen 
den Minister van Kolonien en de Nederlandsche Handel
maatschappij op heden gesloten, onder anderen ter bepaling 
van de provisien, door de Maatschappij gedurende de jaren 
1850 tot 1874 te genieten '). 

, 1) 25 Maart d. a. v. werd Baud als minister vervangen door J. C. Rijk . 
• ) Vgl. no. 85. 
I) Verbaal van 11 October 1848, no. 418 'Geheim. 
4) Vgl. nos. ,82, 83. 
5) Verbaal van 3 Jull 1849, no. 243 Geheim. 
') De overeenkomst is bekrachtigd bij de wet van 14 September 1849 (Stb\. no. 42); 

vgl. hierover Tydeman, De Nederlandsche Handelmaatschappij, bl. 310 V.V. 
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EENIG ARTIKEL. 

Met het oog op de aan haar bij bovengenoemde overeenkomst 
verzekerde voordeelen verb~ndt de Nederlandsche Handelmaat
schappij zich om gedurende de jaren 1850 tot en met 1874, voor 
zooverre geene beletselen van hooger hand (force majeure) of 
andere omstandigheden van buitengewonen aai'd dit beletten, 
steeds van haar kapitaal van 134.500.000.- een kapitaal van 
minstens 1 II.OOO.OOO.- afgezonderd te zullen houden tot het 
drijven van den nationalen lijnwaadhandel, welk kapitaal tot dat 
einde uitsluitend en werkdadig zal worden aangewend. 

Naar gelang der terugvloeying van dat kapitaal za1 de Neder
landsche Handelmaatschappij jaarlijks en aanhoudend een zoo 
groot mogelijk factuursbedrag aan binnenslands vervaardigde 
wollen en katoenen stoffen geheel naar hare keuze, hetzij voor 
eigene rekening, hetzij in consignatie, naar Nederlandsch Oost
Indie uitzenden en zal aan het Departement van Kolonien mede-
deeling worden gedaan van de namen der fabrykanten, van wie 
die stoffen door de Maatschappij zullen zijn ingekocht of in consig
natie genomen, met vermelding van de geldswaarde, waartoo 
zulks voor elk zal zijn geschied. 

Daarentegen verbindt zich de Minister van Kolonien om, hetzij 
door middel van stortingen in de Indische kas, hetzij door wissels 
van het Indische bestuur, de Maatschappij steeds in de gelegen
heid te stellen tot het herwaarts overmaken harer fondsen, uit 
den lijnwaadhandel voortvlooyende, zonder dat door haar d~rop 
een grooter wisselverlies dan 5 % worde geleden. 

De bovengemelde verbindtenis van het Departement van Ko
lonien is echter in zooverre ondergeschikt aan de gelegenheid, 
welke voor het Indisch bestuurzal bestaan tot het aannemen van 
stortingen of het afgeven van wissels, dat, wanneer noch tot het 
een noch tot het andere eenige gelegenheid hoegenaamd za1 be
staan, de verbindtenis op zoodanig tijdstip geen effect zal sor
teren, doch iedere eerste gelegenheid hetzij tot aanneming van 
stortingen, hetzij tot afgifte van wissels, ten behoove der Maat
schappij zal worden benuttigd. 

Wanneer de Maatschappij in gebreke blijft of belet wordt 'om 
het minimum-bpitaal ' van f II .OOO.OOO.~ in den nationalen 
lijnwaa-dhandel te bezigen, zal de provisie, haar toegekend voor 

/ 
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den verkoop der gouvernementsproduCten, "oj> ' eene -evenreclige 
wijze worden verminderd, te dien effecte dat, wanneer het volle 
kapitaal van I II.OOO.Ooo.- aan die bestemming wordt onttrok
ken, de provisie der Maatschappij met t za1 worden verminderd. 

Wanneer te dezer zake eene aftrekking van provisie moet plaats 
hebben, zal die aan het Departement van Kolonien. worden te 
goed gedaan op gelijke wijze als de besparing op onkosten. 

Hiervan gemaakt enz. 

Amsterdam, 2 July 1849. 

De Nederlandsche Handel
maatschappij. 

's Gravenhage, 3 July 1849. 

De Minister van Kolonien, 

(w.g.) E. B. VAN DEN BOSCH. 

(w.g.) VANDEROUDERMEULEN. 

GOUDWAARD. 

No. go. 

1851, DECEMBER 31. - EXTRACT UIT DE BALANS DER NEDER

LANDSCHE HANDELMAATSCHAPPIJ OP ULTIMO DECEMBER 

1851, AANWIJZENDE VAN HET KAPITAAL, TOT HET DRIJVEN 

VAN DEN NATIONALEN LIJNWAADHANDEL AANGEWEND 1). 

Debiteuren. 

De Factorij te Batavia 1. Ct. I 1.782.863.04 
a 95% ...... . ..............•........ 

Polemieten en grijnen ................... . 
1845 .......... . 
1846 ........... . 
1847 ...... . ... . 

Lijnwaden naar Batavia 1848 .......... . 
1849 .......... . 
1850 ••••••••• ,' 

1851 ', ••• " •. ," 
V oorbetaling op voorschotten op goederen in 

consignatie. , , , , ..... , ... , , . , , ......•. , 

Transporteere .... . . _ .... . 

1) Verbaal van 18 Augustus 1852, no. 304 Geheim. 

NED. BCON.-JUST. ARCJUEF. JAARBOEK II. 

t 1.693.719.89 
10.485.61 
8.985.35 
6.243·73 

62.403.30 
108.26g·07 
365.656.04 

- 1,315.109.01 
- 2.216.675.05 

144.275.33 

5.931.822.38 

13 
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G. 
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Transport ........... . 
Voorschotten op goederen in consignatie .. . 
Diverse goederen (in mag~ijn) .......... . 
Goederen naar Batavia (Padang en Macasser) 
Lakens naar New-York ................ . 
Goederen naar Canton .•................. 
Goederen voor halve rekening met Pr~vinaire 

Bij: de stortingen der Factorij in de Indische 
kas van 1 0 January tot ultimo December 

f 5.931.822.38 
- 1.346.892•17 

473.748.78 
249.428.72' 

3.583.24 
143.633.10 

36.846.-

f 8.185·954·39' 

1851 t 4·000.000.- a. 95 c. ............. - 3.800.000.-

f II·985·954·39' 

NO·9r . 

1831. - STAAT DER WOLLEN EN KATOENEN GOEDEREN, DOOR DE NEDER

LANDSCHE HANDELMAATSCHAPPIJ GEDURENDE HET JAAR 1851 VOOR 

EIGEN REKENING BESTELD OF IN CONSIGNATIE VERZONDEN 1), 

Namen. Woonplaatsen. Eigen 
Consignatie. 

rekening. 

Ruwe katoenen " 
H. Ankersmit Wzn ....... Deventer. t 16.338.16 t 1.407.-
C. Arntzenius ............. Goor. - 34.147.27 - 4.714.-

Gebrs. Bendien. ........... Almelo. - 1.239. 16 - 2.262.-
J. F. H. Binkhorst ...•..... Olde~aal. - 9.196.41 - -
C. Blanken ................. Smilde. - 9.546.65 - 12.348.-
Blijdenstein en Co. '" . . .... Enschede. - 106.254.87 - 11.241.-
B. Blijdenstein •••••••••• t' Id. - 11.968.°4 - 3·579·-
Gebrs. Bottenheim ......... Genemuiden. - 2.327.42 -
C. G. Bremer ............... Assen. - 4.433.21 - 3.321.-
L. ten Cate ................ Enschede. - 49.614.58 - 2·569.-
S. ten Cate ........................... Id. - 3°.971.46 - 12.528.-
H. ten Cate Hzn. en Co. " . AInielo . 

. , 

19.133.87 - -
Transporteere .....•...... t 295.171.10 t 53·969.-

I) Verbaal van 18 Augustus 18S2, no. 304 Gehelm. 
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Namen. Woonplaatsen. 

Per transport 
P. H. Dannenburgh .. .. .... Ootmarsum. 
J. Dikkers .... . ......... . . . Rijssen. 
D. ten Doesschate ... ...... Goor. 
A. J. H. van Eerden ..... • . Id. 
C. W. Eekhout Jr. ........ . Oldenzaal. 
H. P. Gelderman .......... Id. 
Wed. J . G. Gelderman .. ... Coevorden:. 
H. J . van Heek en Zn. 0 •• • Enschede. 
F. van Heek en Co. ....... Delden. 
D. en J. H. ter Horst . . Rijssen. ... .. 
Wed. B. ter Horst en Zn. .. Hengelo. 
Hofkes en Co. ........ ..... Almelo. 
A. J. ten Hoopen en Zn. " . Neede. 
J. ter Horst G.Hzn. .... .... Sneek. 
F. A. ]agerink . ... . ... .. ... Dinxperlo. 
G. en B. Jannink ..... ..... Enschede. 
A. ]annink en Co. ... ..... . Id. 
C. ter Kuile .. . .. . ........ . . Id. 
E. ter Kuile Pzn. ... ....... Id. 
]. W. Meyerink . . . .. .. ..... . Winterswijk. 
H . van de Poll . . . . . ... ... .. Veenendaal. 
A. van Rechteren .. ........ Appeltern. 
G. en H . Salomonson .. . . ... Almelo. 
J. en H. Salomonson en Co . . Id. 
Gebrs. Scholten .... . . . ...... Id. 
Scholten en Co. •• 0 .. .. .... .. Id. 
J. F. Scholten . . . . ... . .. . . . . Enschede. 
J. F. W. Schulten .. .... . .. . .... Haaksbergen. 
C. Schut . . ..... .. .............. .. ..... 's Heerenberg. 
H. J. SIllits ............ .. .. .. ... .. .... Haaksbergen. 
J. F. Staverman . .. . ........ Ootmarsum. 
H. Stevens en Zn. 0 .......... . Ensc~ede. 

J. Stenvers . . . . ... • . . ... . .. Id. 
C. Y. Stork en Co. . ....... . Oldenz;ml. 
A. Stork ......... ...... ....... . ...... Weerselo. 
J. Stroink en Zn ..... .. .... . Enschede. 
J. Tenkink en Zn. 0 ............ Winterswijk. 
E. E. Visser ................. . . .. Am~rsfoor1;. 

Weerman en v. Woelderen .. . Delden. 

Transporteere ... .. ... : . . . 

f 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
· 
· 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-.. 
-
· 

Eigen 
rekening. 

295.171.10 
4.639.31 
1.725.32 
6.138.28 
7.330.98 
5.016.58 

41.089.25 
16·521 ·,P 
47.454.25 

9.014.30 
60.316.48 
9.791.87 

240.164.55 
1 .1.~32 ·46 
8.935.88 

557.78 
34·497·97 
33.908.04 
17.264.50 
21.093.41 

4.333-48 
5.973. 18 
2.407.82 

91.050.90 
1.210.40 

34.322.06 
8.051.37' 

19.1~96.21 
. 43.861 .17 

9.373.08 
. 1,1.709.83 

12.061.56 
16·396.06 
10.254.62 

162.~97·43 
13.463.96 
42.145.10 

5.825.96 
398.70 

36.181.79 

f 1.4°3.738.40 

Consignatie. 

f 53·969·-
- 8.066.-

-
-
-

941·-
- 34,835·-

-
-
-
-

- 2.005·-
- 5.152.-
- 2.124.-
- 1.663·-
- 3.883.-
- II·415·-
- 45.835.-
- . 2·922.-
- 12.440.-
- 6.859.-
- 18.165.-:-

-
-1.106.268.-

-
- 1.318.-

-
- 1.614.-
- 15.04°.-

-
-

- 3.680.-
- 8.643·-

-
-

- 763.-
- 12.015.-
- 3.644.-

-
-

11.363.865.-
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Namen. I woonobawn· 1 Eigen 
rekening. Consignatie. 

Per transport f 1.4°3.738.4° f 1.363.865.-
J. ter Weele en Zn. ......•. Enschede. - 5.679.08 - 3.519.-
A. N. G. ter Weerne ....... Neede. - 1.496.93 -
A. Willink . . . . . . . . . . . . . . . .. Winterswijk 
Wolff en Bottenheim ....... Kampen. 
Zehender Frans en Co. ..... Oldenzaal 
Strafgevangenis ............ Woerden. 
J. A. Visscher ............. Zwolle. 
B. Bavink en Zn. .......... AlII)elo. 
Previnaire en Co. .......... Haarlem. 

Bleekloon en apprlt,' 
F. Wilson .... . ............. 
Ainsworth en van Groningen 
B. Bavink en Zn. .......... 

Gedrukte katoenen " 
Revius en Calvelage ........ 
G. van Sillevoldt ... .... . . 
De Heyder en Co ........... 
F. Wilson ................. 
Fellkamp en Co ............. 
Previnaire en Co. .......... 

Weefgoede1'en " 
H. J. Raymakers ......... . 
W .. Prinzen ............... . 
Wesselman, Bogaers en Sanders 
Zehender Frans en Co. . ... . 
A. Bots en Zonen. . ....... . 
A. Raymakers en Zonen ... , 
W. G. J. Ramaer en Co ... . 
Jan Pol .................. . 
A. Bluyssen .............. . 
S. en G. Dijk ............. . 

A d1'ianopel 1'oode katoenen " 
Previnaire en Co. . ........ . 
K. Koopmans ............ . 

Haarlem. 
Goor. 
Almelo. 

Amsterdam. 
Kralingen. 
Leyden. 
Haarlem. 
Nieuwer-Amstel. 
Haarlem. 

Helmond. 
Id. 
Id. 

Oldenzaal. 
Helmond. 

Id. 
Id. 

Hengelo. 
Asten. 
Hengelo. 

Haarlem. 
Beverwijk. 

-
-
-
-

-
-
-

( 
-
-
-
-

f 

f' 

23.4°7.40 
II .282.12 
8.250.75 

10.518.10 

-
-
-

59.700.30 
52.623.40 
49.800.08 

4.662.-
24.167.-
76.161.70 
61.763.40 

8.510.-
-

28·908.06 
6.300.48 
6.859·61 

-

-
-
-

f 

-

21.824.84 
2·744·53 -
7.845.91 
5,229.01 

52 •849.2 3 . 
1.265.38 

18.13S·II -

33.2 98.50 f 
15.826.-

24.727.-
-
-
-
2·929·-

10.679.-
12.268.-

-
-
-

~ 

-
-
-

989·-
-

14.048.-

351.-

Transporteere. . . . . . .•.• .. f 2.002.847.32 f 1.495.143.-
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Namen. Woonplaatsen. 
Eigen 

rekening. Consignatie. 

Ad,ianopels ,ood ga,en: Per transport 12.002.847.32 11.495.143.-
Pr~vinaire en Co. .......... Haarlem. - 97.686.80 -
G. W. Kaulen en Co. ...•.. Hehnond. - 22.350.- -

Geve,wde katoenen : 
Zehender Frans en Co. ..... Oldenzaal. 
A. Hogenbosch ...... . .... Amsterdam. 
G. J. ter Kuile ............ Enscaede. 
C. Blenken ................ Smilde. 
A. van Rossum en Zn... . ... Utrecht. 
L. ten Cate ................ Enschede. 

Polemieten : 
Per makelaar v. d. Vries, fabri

kaat van J. Couvee Sr. en Zn. 
C. Leembruggen ... • ........ 
P. Clos en Leembruggen ..... . 

Lakens : 

Leyden. 
Id. 
Id. 

P. en H. Vreede 'en Co. . ... Tilburg. 
J. Tyrell .................. Vaels. 
Gebrs. van Grinsven . . . . . . . . 's Bosch. 
J. J. Krantz en Zn. ..... . .. Leyden. 

Wollen dekens : 
H. J. van Wensen ......... Leyden. 
J. Scheltema J zn. .......... Id. 

Molton dekens : 
H. Stevens en Zn ......... . Enschede. 
J. F. Scholten ............•. Id. 

Diemet : 
A. Jannink 'en Co. Enschede. 

Talel- en seroetgoed: 

1 

1 

1 

1 

25.372.50 
28.412.5° 

4.926.- 1 
796.

;P90.-

12.820.20 
15.4°2.71 
4·93°·63 
- 1 

955.20 
- 1 

1 

7°5·-

1+563.-
13.87°.-

9·334·-

J. en H. Salomonson en Co. .. Almelo. - - 5·535·-
12.228.73o.II \/1.556.003.-

Totaal eigen rekening: ........ 12.228.73o.II 
Verhoogd met 5 % onkosten: . - III .436·51 

12·34°·166.62 
Totaal consignatie: •......... - 1.556.003.~ 

Totaal: •••.•.•••••.•• 13.8g6.169.62 
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No. 92. 

I852, NOVEMBER I6. - PAHUD AAN DE NEDERLANDSCHE 

HANDELMAATSCHAPPIJ 1) . 

. . . . Om mijne meening te kennen met opzigt tot het al of niet 
in stand houden van het geheim artikel l ), behoorende bij de 
tusschen het Departement van Kolonien en de Maatschappij be
staande overeenkomst van 2/3 July 1849, heb ik de eer haar te 
antwoorden, dat eene vernietiging van dat artikel thans niet m 
mijne bedoelingen ligt, maar dat ik, om een bewijs te leveren van 
mijne geneigdheid om de herziening van het contract in het 
wederzijdsch belang van het gouvernement en de Nederlandsche 
Handelmaatschappij te bevorderen, bereid ben om, wanneer de 
bij mijne geheime missive van II dezer B) gedane voorstellen 
worden aangenomen, eene wijziging te bn~ngen in het cijfer van 
elf millioenen, in gemeld geheim artike! genoemd, en dat cijfer 
te brengen op negen millioen guldens '). 

No. 93. 

1852, DECEMBER 9 I). - DE NEDERLANDSCHE HANDELMAAT

SCHAPPIJ AAN PAHUD I) . 

. • •. Er blijft ons thans nog overig Uwe Exc. onze zienswijze 
ten aanzien van het geheim artikell ) te doen kennen.Wij zagen uit 
Uwer Exc.'s missive van 16 dezer 7), dat het hare bedoeling was, 
zoo de nieuwe overeenkom.st tot stand kwam, de t II.OOO.OOO.-, . 

welke dat artikel ons gebiedt tot het drijven van den nationalen 

i) Verbaal van 16 Novl'mber 1852, no. 413 Gehl'im. 
I) VgJ. no. 89. 
3) In ve~baal van II November 1852, no. 401 Geheim. 
') Op 15 November 1852 had de Nederlandsche Handelmaatschappij aan Pabud 

geschreven: .. ' ... vermits bet naar ons inziens ook dan, wanneer Uwe Exc. tot eene ver
nietiging van dat artikel (n.1. het geheime lijnwaadcontrad van 2/3 JuJi 1849) ongezind 
mogt zijn, zeker niet in de bedoelingen Jiggen zal om bij eene vermindering der voordee
len, thans door ons genoten, de zware verpligtingen, ons bij het bedoelde artikel opgelegd, 
onveranderd op ons te laten rusten". (Verbaal van 16 November 1846, no. 413 Geheim). 

6) Uit Amsterdam. - Geheim, no. 1366. . 
I) Verbaal van 17 December 18S2, no. 448 Geheim. 
7) Bedoeld is 16 November; vgl. no. 92. 
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lijnwaadhandel beschikbaar te houden, tot op / 9.000.000."':'""':' te 
verminderen. Het zij ons echter vergund Uwe Exc. te doen op
merken, dat die vermindering ons onvoldoende toeschijnt. Reeds 
bij het bestaande geheim artikel 1) is een verband daargesteld 
tusschen het cijfer der commissie en het bedrag der som, welke 
wij ons verpligt zien tot het drijven van den nationalen lijnwaad
handel te bezigen I). Krachtens die bepaling wordt, wanneer de 
volle / II.OOO.Ooo.- aan den lijnwaadhandel onttrokken werden, . 
de cominissie voor den verkoop der producten met t verminderd 
en wordt diezelfde vermindering bij eene gedeeltelijke onttrek
king van dat kapitaal naar evenredigheid toegepast, zoodat voor 
elke /3.000.000.-, waarmede wij ons voor den lijnwaadhandel 
afgezonderd kapitaal verminderen, t % op onze commissie kan 
gekort worden. Het strookt derhalve met den geest der bestaande 
overeenkomst. dat wij wederkeerig voor elke korting, die wij ons 
op onze commissie laten welgevallen, in dezelfde evenredigheid 
aan de verpligting om onze kapitalen tot den lijnwaadbandel te 
bezigen ontslagen worden. Bij eene vermindering onzer commis
sie op 21- % scbijnt bet ons alzoo billijk toe, .dat de bij het geheim 
artikel bedoelde som op t 8.000.000.- verminderd worde. 

Wij zouden dan ook op deze vermindering na 1854 hebben 
aangedrongen, zoo er volgens de bedoeling van het bestaande 
contract alsdan over de vermindering onzer commissie onder
handeld ware. Thans echter gelooven wij tegenover de meerdere 
door ons verleende concessien in billijkbeid iets verder te mogen 
gaan. En het is daarom, dat wij voorstellen de geheele verpligting, 
ons door het geheim artikel 1) opgelegd. welke tevens, naar ons 
toeschijnt. in het belang der overige takken van nationale volks
vlijt niet uitsluitend tot den handel in wollen en katoenen stoffen 
moet beperkt blijven, met 1859 te doen eindigen. Het is toch niet 
meer dan redelijk, dat zoodra wij ons van de zekerheid der aan
voeren van gouvemementsproducten verstoken zien, wij tevens 
ontslagen worden van de verpligtingen, welke met het oog op de 
voordeelen, aan de aanvoeren verbOnden. ons zijn opgelegd. 

Buitendien zouden wij nog eene wijziging in het bestaande ge
heim artikel willen gebragt zien. De mogelijkbeid pm onzen natio
nalen lijnwaadhandel in N ederlandsch-Indil! op den duur zonder 

1) Vgl. no. 89. 
I) Vel· bl. 18S. noot 6. 
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I 

aanmerkelijk verli!$ te drijven, staat in nauw verband met bet 
behoud der difIerentiele regten, waardoor tot hiertoe de Neder
landsche lijnwaden tegen de mededinging der vreemde beschermd 
worden. Wij weten niet, welke de denkbeelden der regering ten 
aanzien dier bescherming zijn, doch juist daarom gelooven wij 
ons intijds te moeten waarborgen tegen de schromelijke gevolgen, 
welke eene verandering van stelsel op dit punt voor ons hebben 
zoude, en geven wij daarom Uwe Exc. in overweging om in het 
geheim artikel de bepaling op te nemen, dat beb:elve zijne 
verbindende kracht vediezen zal, zoodra de bescherming mogt 
worden ingetrokken of verminderd, welke het tegenwoordig 
Indisch tarief aan de Nederlandsche lijnwaden verleent 1). 

No. 94. 

I852, DECEMBER 9. - ONTWERP-OVEREENKOMST TUSSCHEN 

DE NEDERLANDSCHE HANDELMAATSCHAPPIJ EN DEN MI

NISTER VAN KOLONIttN, OPGESTELD DOOR DE EERSTE I) I). 

GEHEIM ARTIKEL. 

De Nederlandsche Handelmaatschappij verbindt zich om tot 
ultimo December I859 jaarlijks, behoudens van haren wi! onaf
hankelijke beletselen, een kapitaal van 18.000.000.- te bezigen 
tot het drijven van eenen uitvoerhandel in voortbrengselen van 
nationale volksvlijt, ' hetzij voor eigen erkening, hetzij voor ande
ren in consignatie. 

Zij-verbindt zich tevens om desgevorderd aan het Departement 
van Kolonien geregeld opgave te doen van de namen der fabry
kanten, wier voortbrengselen door haar worden ingekocht of in 
consignatie genomen, met vermelding der geldswaarde, waarvoor 
dit van elk hunner geschiedt. 

1) Niet eerst in 1855, zooals Smissaert, a. w., bl. 145, vermeldt, maar reeds in 1849 
werd de wenschelijkheid van de afschaffing der differentieele rechten in Indii! onderzocbt ; 
vgl. verbaal van 29 September 1849, no. 370 Geheim. Zij zijn echter eerst" met in
gang van I Januari-1866 verminderd (wet van 3 Juli 1865), later bij de wet van 17 
November 1872 afgescbaft. 

I) Gezonden bij schrijven van 9 -December 1852. 
I) Verbaal van 17 December 1852, no. 448 Geheim. 
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HetDepartement van Kolonien verbindt zicb mede, beboudens 
van deszelfs wil onafhankelijke beletselen, aan de Nederlandscbe 
Handelmaatscbappij het middel te verschaffen tot overmaking 
uit Indie naar Nederland der uit dezen handel voortvloeyende 
fondsen. 

Wanneer de Nederlandsche Handelmaatschappij gedureilde 
een of meer jaren in gebreke blijft aan deze verpligting te voldoen, 
wordt gedurende dien tijd de commissie, haar voor het te gelde 
maken der producten toegekend, naar evenredigheid verminderd, 
in dier voege dat, zoo het geheele kapitaal van 18.000.000.- aan 
de aangewezen bestemming onttrokken wordt, t op die commissie 
wordt gekort. 

De Nederlandsche Handelmaatschappij is van de haar bij dit 
artikel opgelegde verpligting ontslagen, zoodra de bescherming, 
thans door het Nederlandsch-Indische tarief van inkomende 
regten aan wollen en katoenen stoffen van Nederlandschen oor
sprong verleend, ingetrokken of verminderd wordt. 

No. 95. 
. . 

1852, DECEMBER 17. - PAHUD AAN nE NEDERLANDSCHE 

HANDELMAATSCHAPPIJ I}. 

. . .. Uit de stukken, tijdens de voorbereiding van het thans 
vigerend contract tusschen het Departement van Kolonien en de 
Directie der Maatschappij gewisseld, kan ik niet afieiden, dat het 
cijfer van elf millioen in verband zou staan met de commissie der 
Maatschappij in dier voege als nu I) door haar wordt beweerd; 
nergens blijkt toch, dat eene eventuele vermindering der com
missie met eene reductie dier elf millioenen gepaard zou moeten 
gaan. Ik kan dit argument derhalve even zoo min aannemen als 
de daarop gegronde vordering om de som van elf millioen te 
brengen tot acht in stede van negen, zooals door mij voorwaar
delijk is toegestemd geworden. 

Obk kan ik niet treden in het voorstel om de geheele verpligting 
der Nederlandsche Handelmaatschappij, bij het geheim artikel ' ) 

1) Verbaal van 17 December 1852, no. 448 Geheim. 
I) Vgl. no. 93. 
I) V gJ. no. 89. 



·202 DE L1JNWAADCONTRACTEN 

van 2/3 July. opgelegd, met 1859 te doen eindigen en om buiten
dien nog door eeI1e wijziging al dadelijk van dat geheim artikel de 
bepaling aan te nemen, dat het voor de Maatschappij zijne ver
bindende kracht zou verliezen, zoodra de bescherming mogt wor
den ingetrokken of verminderd, welke het tegenwoordig Indisch 
tarief aan de Nederlandsche lijnwaden verleent. De verbintenis is 
toch, uitwijzens het geheim artikel, aangegaan tot en met 1874 en 
zonder de reserve, welke de Maatschappij thans verlangt. 

Zoolang de Maatschappij ten aanzien van hare commissie ver
meent te moeten vasthouden aan het contract van 1849, moet ik 
hetzelfde doen; ik kan dus ook niets prijs geven van de door het 
gouvernement verkregen regten, ten ware het geschilpunt be
treffende de commissie mogt worden uit den weg geruimd, waar
toe ik ten slotte de Maatschappij met den meesten aandrang en 
met het besef,dat haar eigen belang zulks medebrengt, blijf aan
sporen hare medewerking te verleenen. 

No. g6. 

1852, DECEMBER 31 1). - DE NEDERLANDSCHE HANDEL

MAATSCHAPPIJ AAN PAHUD I). 

. . .. Wij blijven derhalve bereid al die uitdrukkingen en be
palingen, welke in de bovenstaande overeenkomst ergernis of 
aanstoot gegeven hebben, daaruit te verwijderen. Wij laten de 
110.000.000.- ter beschikking van het Departement van Kola
nien, zonder de consignatie van het geheele Indische product 
daarbij tot voorwaarde te stellen. Wij zijn gereed onmiddelijk de 
rente van dat voorschot met! % te verrninderen. Wij doen ein
delijk niet slecht .. na ultimo 1854, maar ook reeds gedurende de 
beide voorafgaande jaren van een gedeelte onzer tegenwoordige 
commissie afstand. 

V oor deze verschillende concessien verlangen wij geene andere 
vergelding dan eene zoodanige, waardoor noch de belangen der 
schatkist noch de vrije besc~g over de voortbrengselen onzer 
Oost-Indische bezittingen in gevaar worden gebragt. Wij wen-

1) Uit Amsterdam. - Geheim, no. Is04. 
I) Verbaal van u Januari ISS3. no. u Geheim. 



DER NEDERLANDSCHE HANDELMAATSCHAPPIJ. ~03 

schen aIleen eene wijziging van het geheim artikel 1), waarbij de 
verpligting, ons ten aanzien van den nationalen lijnwaadhandel 
opgelegd, onmiddelijk venninderd worde in verhouq,ing tot de 
korting, die wij ons op onze commissie getroosten. en geheel 
worde opgeheven tegen het tijdstip. waarop de verpligte overvoer 
der producten naar Nederland en daannede de geheele grond dier 
verbindtenis zal ophouden; eene schikking. welke het voorbe
houd doet vervaIlen, dat wij vroeger meenden tegen eene wijzi
ging van het Indisch tarief te moeten maken. Hierdoor wordt 
alzoo de onderhandeling op een geheel nieuw en meer beperkt ter
rein overgebracht. 

Behoudens de begeerde wijziging van het geheime artikel 1), 

waarbij ' het belang der regering niet regtstreeks betrokken is, en 
waardoor inderdaad, gelijk wij gaarne desgevorderd zullen aan
toonen, ook de belangen der nation ale nijverheid niet gekrenkt 
worden, behelzen onze tegenwoordige voorstellen inderdaad niets 
dan concessien van onze zijde, welke het zeker niet in de bedoe
ling van Uwe Exc .. kan liggen van de hand te wijzen •... 

No. 97. 

1853, JANUARI 12. - PAHUD AAN DE NEDERLANDSCHE 

HANDELMAATSCHAPPIJ I). 

In antwoord op het geheim schrijven der Maatschappij van 31 
December p .. no. 1505 I). heb ik de eer te kennen te geven, dat 
het daarbij gedane voorstel tot wijziging der overeenkomst van 
2/3 July 1849 mij niet aannemelijk voorkomt. Een opoffering van 
het geheim artikel 1) van dat contract, zooals door de Maatschappij 
wordt verlangd en waardoor verkregen ·regten van het gou
vernement ·zouden worden prijs gegeven, k~m aIleen worden ge
regtvaardigd door evenredige concessien van den kant der Maat
schappij. Als zooda.J?ig kan ik echter niet aannemen de bepaling 
der provisie van de Maatschappij op zt % en de rentevennin
dering van t % op de restantschuld van het gouvernement; dit 
laatste vooral niet onder de tegenwoordige omstandigheden. 

') VgL no. 89. 
I) Verbaal van 12 Januari 1853. no. 13 Geheim. 
I) Aldaar. 
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Ik kan derhalve tot eene wijziging der overeenkomst van '2/3 
July I849 op 'de voorwaarden van het concept 1), gevoegd bij den 
bovenvermelden brief der Maatschappij, niet medewerken. . 

No. 98. 

I853, FEBRUARI I5/I6. - OVEREENKOMST TUSSCHEN DE 

NEDERLANDSCHE HANDELMAATSCHAPPIJ EN DEN MINISTER 

VAN KOLONlitN I) 8). 

Geheim artikel, behoorende tot de overeenkomst, tusschen 
den Minister van Kolonien en de Nederlandsche Handel
maatschappij op heden gesloten. 

EENIG ARTIKEL. 

Met het oog op de aan haar bij bovengenoemde overeenkoJllst 
verzekerde voordeelen verbindt de Nederlandsche Handelmaat~ 
schappij zich om gedurende elk der jaren I853 en I854, voor zoo
verre geene beletselen van hoogerhand (force majeure) of andere 
omstandigheden van buitengewonen aard dit beletten, :een ka
taal van f 8.000.000.- te bezigen tot het drijven van den riationa 
~en lijnwaadhandel, welk kapitaal tot dat einde uitsluitend en 
werkdadig zal worden aangewend hetzij voor eigen reke~ng der 
Maatschappij, hetzij in consignatie voor anderen. 

Zij verbindt zich voorts om aan het Departement van Kolo
nien mededeeling te doen van de namen der fabrykanten, van 
wie de uit te zenden binnenslands vervaardigde wollen en katoe
nen stoffen, geheel naar de keuze der Maatschappij, zullen zijn 
ingekocht of in consignatie genomen, met vermelding van de 
geldswaarde, waartoe zulks voor elk zal zijn geschied. , 

Daarentegen verbindt zich de Minister van Kolonien om hetzij 
door middel van stortingen in de Indische kas, hetzij door wissels 
van het Indisch bestuur de Maatschappij in de geleg~nheid te 
stellen tot het herwaarts overmaken harer fondsen, uit -voormel-

') Vgl. no. 94. 
I) Verbaal van 16 Februari 1853, nos. 80 en 81 Geheim. 
3) De overeenkomst is niet in werking getreden, daar de hoofdovereenkomst niet 

v66r I Juni 1853 door de wet was bekrachtigd. Vgl. bl. 205, noot I, en Tydeman, a. w., 
bl. 313. 
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den lijnwaadhandel voortvloeyende, zonder dat door baa.r daarop 
een grooter wisselverlies dan 5 % worde geleden. 

De bovengemelde verbindtenis van het Departement van Ko
loni~ is echter in zooverre ondergeschikt aan ' de gelegenheid, 
welke voor het Indisch bestuur zal bestaan tot het aannemen van 
stortingen of het afgeven van wissels, dat wanneer noch tot het 
eene lloch tot het andere eenige gelegenheid hoegenaamd zal be
staan,' de verbintenis op zoodanig tijdstip geen effect zal sorteren, 
docll iedere eerste gelegenheid hetzij tot aanneming van stortin
gen, hetzij tot afgifte van wissels ten behoeve der Maatschappij 
zal worden benuttigd. 

Wanneer de Nederlandsche Handelmaatschappij gedurende 
een of beide voormelde jaren 1853 en 1854 in gebreke blijft aan 
hare in dit geheim artikel omschreven verpligting te vold~n, 
wordt voor zoodanigen tijd de commissie, haar voor het te gelde 
maken der gouvernementsproducten toegekend, naar evenredig
hfitid venilinderd, in dier voege dat, zoo het geheele kapitaal van 
f 8.000.000.- aan de aangewezen bestemming onttrokken wordt, 
1/. op die commissie wordt gekort. 

Dit artikel wordt geacht met 1 January 1853 in werking getre
den te zijn, zoo de overeenkomst, waartoe hetzelve behoort door 
de wet bekrachtigd wordt 1). In dat geval houdt het geheim ar
tikel '), behoorende bij de overeenkomst van 2/3 July 1849, Op 
van kracht te zijn en wordt alzoo na het jaar 1854 de verpligte 
uitzending van lijnwaden door eene vrije beweging der Maat
schappij in dien handel vervangen. 

~msterdam, IS Febr. 1853. 

De Nederlandsche Handel
maatschappij, 

(",.g.) DE MONCHY. 

GOUDWAARD. 

DE CLERCQ. 

's Gravenhage, 16 Febr. 1853. 

De Minister van Koloni~n, 

(w.g.) J. PAHUD. 

I) De overeenkomst van 15/16 Februari 1853. waartoe dit geheime artikel behoorde, 
is Diet door een wet bekrachtigd. . . 

I) Vgl. no. 89. 
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No. 99. 

1853, JULI 21/22. - OVEREENKOMST TUSSCHEN DE NEDER

LANDSCHE HANDELMAATSCHAPPIJ EN DEN MINISTER VAN 

KOLONItN 1). 

Geheim artikel, behoorende tot de overeenkomst a) tusschen 
den Minister van Koloni~n en de Nederlandsche Handel
maatschappij ojl 'heden gesloten. 

EENIG ARTIKEL. 

Met het oog op de aan haar 'bij bovengenoemde overeenkomst 
verzekerde voordeelen verbindt de Nederlandsche Handelmaat
schappij zich om gedurende het jaar 1854, \Toor zooverre geene 
beletselen van hooger hanG (force majeure) of andere omstandig
heden vim buitengewonen aard dit beletten, een kapitaal van 
t 5.000•000.- te bezigen tot het drijven van den nationalen lijn
waadhandel a), welk kapitaal tot dat einde uitsluitend en werk
dadig zal worden aangewend hetzij voor eigen rekening der 
Maatschappij, hetzij in consignatie voor anderen. 

Zij verbindt zich voorts om aan den Minister van Koloni~n 
mededeeling te doen van de namen der fabrikanten, van wie de 
uit tezenden binnenslands vervaardigde wollen en katoenen stof
fen, geheel naar de keuze der Maatschappij, zullen zijn ingekocht 
of in consignatie genomen, met vermelding van de geldswaarde, 
waartoe zulks voor elk zal zijn geschied. 

Daarentegen verbindt zich de Minister van Koloni~n om hetzij 
door middel van stortingen in de Indische kas, hetzij door wissels 
,van het Indisch bestuur, de Maatschappij in de gelegenheid te 
stellen tot het herwaarts overmaken harer fondsen, uit voormel-

1) Verbaal van 22 Juli 1853, no. 270 Geheim. 
I) Het. consignatiecontract van 21/22 Juli 1853 (bekrachtigd door de wet van 22 

December 1853, Stbl. no. 129), dat tot 1874 de verhouding tusschen Maatschappij en De
partement heeft geregeld; vgl. te Lintum, De Nederlandsche Handelmaatschappij, bl. 
24· 

I) Vgl. het schrijven van 12 Juli 1853 van de Nederlandsche Handelmaatschapplj 
aan den Minister: "Tenslotte doen wij Uwe Exc. opmerken, dat, terwijl wij aan haren 
wensch om de comInissie voor het jaar 1854 op 21 % bepaald te zien, hebben toegegeven, 
dienovereenkomstig het kapitaal, hetwelk wij gedurende dat jaar in den JijnwaadhandeJ 
zullen moeten besteden, eene evenredige vermindering heeft moeten ondergaan". (Ver
baal van 17 Juli 1853, no. 2S8bis Geheim). 
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den lijnwaadhandel voortvloeyende, zonder dat door haar daarop 
een grooter wisselverlies dan 5 % worde geleden. 

De bovengemelde verbindtenis van den Minister van Kolonien 
is echter in zooverre ondergeschikt aan de gelegenheid, welke 
voor het Indisch bestuur zal bestaan tot het aannernen van stor
tingen of het afgeven van wissels, dat wanneer noch tot het eene 
noch tot het andere eenige gelegenheid hoegenaamd zal bestaan, 
de verbindtenis op zoodanig tijdstip geen effect zal sorteren, doch 
iedere eerste gelegenheid hetzij tot aanneming van stortingen, 
hetzij tot afgifte van wissels ten behoeve der Maatschappij zal 
worden benuttigd. 

Wanneer de Nederlandsche Handelmaatschappij in gebreke 
blijft aan hare in dit geheim artikel omschrevene verpligting te 
voldoen, wordt de commissie, haar voor het te gelde maken der 
gouvemementsproducten gedurende het jaar 1854 toegekend, 
naar evenredigheid verminderd, in dier voege dat, zoo het geheele 
kapitaal van t 5.000.000.- aan de aangewezen bestemming ont
trokken wordt, l/S op die commissie wordt gekort. 

Dit artikel treedt in werking met I January I854, zoo de over
eenkomst, waartoe hetzelve behoort, v66r 3I Maart I854 bij de 
wet wordt goedgekeurd 1). In dat geval houdt het geheim artikel'), 
behoorende bij de overeenkomst van 2/3 July 1849, op van kracht 
te zijn en wordt al~oo na het jaar 1854 de verpligte uitzending der 
lijnwaden door eene vrije beweging der Maatschappij in dien han
del vervangen. 

Amsterdam, 2I July I853. 's Gravenhage, 22 July 1853. 

De Nederlandsche Handel- De Minister van Kolonil!n, 
maatschappij, () . w.g. J. PAHUD. 

(w.g.) DE MONCHY. 

GOUDWAARD. 

DE CLERCQ. 

1) Vgl. bl. 206, noot 2 . 

• ) Vgl. no. 89. 
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EEN PRODUCTIEKARTEL IN DE HOLLANDSCHE STEEN

INDUSTRIE IN DE ZEVENTIENDE EEUW, MEDEGEDEELD 

DOOR ME]. B. W. VAN DER KLOOT MEYBURG. 

In het gemeente-archief van Leiden bevindt zich een boekje I), gedeel
telijk handschrift, gedeeltelijk gedrukt, dat verschillende besluiten 00-
vat, die in de jaren 1633-1668 door de eigenaars van steenplaatsen I) 

(steenbakkerijen) in Leiden en Rijnland "tot welstant van de steenplaets

neering" .) zijn genomen. Uit de verschillende regelingen blijkt, dat deze 

vereeniging van steenbakkers veel overeenkomst vertoont met wat men 
tegenwoordig een productiekartel noemt. 

Ais jaar van oprichting van deze organisatie moet waarschijnlijk 1633 

worden genoemd, hoewel de besluiten van dit jaar de mogelijkbeid niet 

buitensluiten, dat ook reeds in vroegere jaren door de steenbakkers in 

het belang van hunne bedrijven verschillende overeenkom.sten zijn g$of
fen '). Hiervan blijkt echter niets, terwijl ook 'in het algemeene reglement, 
dat eerst in 1661 is gemaakt, slechts van OOsluiten, die sedert 1633 zijn ge
nomen, gesproken wordt 6). Ook is zeer waarschijnlijk deze vereeniging in 

1668 niet opgeheven, maar blijven bestaan, tot zij in 1734 in een gilde 

omgezet is ') . 

. Het is niet zeker, dat aIle steenbakkers in deze streek bij de organisatie 

waren aangesloten; er zijn echter verschillende gegevens, die er op wijzen, 
dat dit waarschijnlijk weI h(;t geval is geweest. Zoo wordt in dit boekje van 

"niet aangea1otenen"., z.g. "outsiders", niet gesproken en wordto.a. mel

ding gemaakt van een besluit om den "ordinaris knecht" op te dragen ieder 

maand de contributie voor "de vrolijcke maeltijt" van· "yder steenplaet
ser, in Rijnlant onderhorich" op te halen 7). Ook bevat het gedrukte re-

1) No. '8952 van den Catalogus over Leiden en Omgeving. 
I) Misschien werden in dien tijd op de steenplaatsen ook dakpannen vervaardigd. 

VgJ. biema VII § 16. 
a) VgJ. o. a. II. 
') VgJ. I §§ I. 2. 

6) Vgl. VI § I. 
8) Zie OIdonnantie en reglement van bet steenbakkersgilde in Rijnland, no. 5973 van 

den in noot 1 vermelden catalogus. Aangebaald als .. Steenbakkersgilde". 
7) VgI. hierna VII § 2'< 

• 
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giement bepalingen;waarbij de eigenaara vatt 'steenplaatsen deze slechta 
moohten verkoopen of verhuren aan personen, die het reglement wilden 

onderteekenen en waarbij de weduwen en de erfgenamen van de steenbak

kers verplicht waren de genomen besluiten na te komen 1). Bovendien was 

bet aantal steenplaatsen, die door de bij deze vereeniging aangesloten 
steenbakkers vertegenwoordigd werden, vrij groot, vergeleken met het 
aantal steenbakkerijen, dat tegenwoordig in deze streek wordt aangetrof
fen. Wanneer aangenomen wordt, dat de onderteekenaars van de in dit 

boekje opgenomen overeenkomst I) evenals die van het reglement I), 

voor zoover niets anders is vermeld, ieder niet meer dan een steenplaata 

bezaten, dan blijken de aangesloten st8enbakkers in de jaren 1655 en 1661 

resp. 35 en 38 steenplaatsen in eigendom gehad te hebben. In 1912 ') be
droeg het aantal steenbakkerijen in geheel Zuid-Holland, dus Diet alleen 
die in Rijnland, maar ook die langs den Hollandschen IJsel en den Lek, 

Diet meer dan 45. 

Waarschijnlijk verschilden de steenbakkerijen in Rijnland in den tijd, 
waarvan in dit boekje sprake is, onderling weinig of Diet in grootte. Ten
minste, tot deze gevolgtrekking komt men wanneer men nagaat, op welk 
een eenvoudige wijze de grootte van de ieder jaar te produceeren hoeveel

heid -geregeld werd. Blijkbaar was het hiervoor niet noodig om voor iedere 

fabriek afzonderlijk het productiequantum vast te stellen, maar waren al
gemeene bepalingen, voor alle steenbakkers gelijkelijk geldend, voldoende. 
De belangrijkste bepalingen in dit opzicht zijn zeker die,·waarbij het aan
tal ovens, dat ieder jaar gebrand mocht worden, werd vastgesteld. Uit de 

verschillende resoluties blijkt, dat in de jaren 1634-1667, een tijdvak van 

33 jaren 6) dus, 

gedurende 6 jaren ieder jaar mochten gestookt worden 5 ovens, 

4 4 
12 

6 
3 
2 

4 mocht I oven. 

Opmerkelijk is het, dat uit de opgave van de jaren, waarin dit verschil

lende aantal ovens gebakken mocht worden, weer blijkt, hoe nauw de meer 

1) Vgl. VI §§ 40, 41. 
I) Vgl. II. 
I) Vgl. VI § 45. 
4) De Fabrieken en werkplaatsen, vallende onder de Veiligheidswet (Centrale Kaart

register der Arbeidsinspectie), bIz. 4. 
6) Van een jaar, nl. van 1655, is niet bekend hoeveel ovens gebakken mochten worden. 

Vgl. III, Nota. 

NED . ECON.-H1ST. ARCH1EP. JAARBOEK 11 . 



210 EEN PRODUCTIEKA,RTEL IN DE 

of minder gunstige·toestand van deze industrje verband houdt met den 
algemeenen econom.ischen toestand van ons land. Zoo blijken b.v. de on

gunstige jaren voor de steenbakkerijen de voor ons land op econom.isch ge
hied zeer ongunstige jaren van den len en den 2en Engelschen oorlog te 

zijn geweest. In de jaren 1653. 1654. 1666 en 1667 mocht op iedere steen
plaats slechts I oven gebakken worden 1). 

Behalve de besluiten. waarbij bepaald werd. dat de ovens .. bemuyrd" 

moesten zijn I) en dat slechts bij uitzondering in een veldoven - hier een 
leugen oven genoemd - gebakken mocht worden 8). komen over de ovens 
in dit boekje geen bepalingen voor. Daar dus de grootte van de ovens niet 

vast stond. waren er nog andere bepalingen noodig om de productie te re

gelen. 

Tot dit doel werd het aantal vO,rmers. dat op een steenplaats werkzaam 
moeht zijn. vastgesteld. V oor zoover uit de verschillende resoluties blijkt
slechts voor enkele jaren zijn de besluiten hieromtrent in het register op
genomen - heeft dit aantal de meeste jaren hoogstens twee. een enkel jaar 
hoogstens drie bedragen '). 

Van de bepalingen. die betrekking hadden op de gIootte van de produc

tie. werd slechts een enkelen keer ten behoeve van een steenbakker af
geweken 5); meestal werd op de verzoeken daartoe afwijzend beschikt I). 

Opmerkelijk zijn in dit boekje verder de resoluties over de te gebruiken 
vormen 7). opmerkelijk voomamelijk. orodat soortgelijke bepalingen ook 

in de statuten van de steen- en pannenbakkersvereenigingen uit later tijd 

worden aangetrofien. Voomamelijk worden deze bepalingen tegenwoordig 

en werden deze dus waarschijnlijk ook vroeger gemaakt om te voorkomen. 
dat de steenbakkers voor eenzelfden prijs steeds grootere vormen zouden 
gaan leveren. iets. waartoe zij. wanneer de concurrentie hen daartoe 
drong. spoedig zouden overgaan. daar de productiekosten van een groote

ren of kleineren vorm - de grondstof is betrekkelijk goedkoop - slechts 

weinig verschillen en door de afnemers dikwijls de voorkeur aan een groo

teren vorm wordt gegeven 8). Bovendien echter heeft het maken van de
zelfde vormen voor de steenbakkers dit voordeel. dat zij van elkaar kunnen 
koopen. In deze industrie. waarin het niet altijd mogelijk is een bepaald ar-

') Vgl. I §§ 15. 16; ook VII §§ 3J. 37. 
~) Vgl. VI § 33. 
I) Vgl. VI § 34. 
4) Vgl. I § II; V § 5; VI § 37. 
5) VgJ. I §§ 12. 16. 
0) Vgl. I § 10; ook VII §§ 2, 7. 13. 
7) VgJ. III § 3; VI S§ ·4. 16. 17. 20. 
8) VgI. ook VII §§ 6. 16. 



HOLLANDSCHE STEENINDUSTRIE. 2II 

tikel in betrekkelijk korlen tijd te vervaardigen, is dit van zeer veel belang, 

te meer wanneer ook de kwaliteit van de producten weinig verschil ver

toont. Dat ook hiervoor werd gezorgd, blijkt uit de vermelding van het be
staan van bepalingen omtrent de verwerking van de ldei 1); de bepalingen 
zelf zijn in dit boekje niet opgenomen. 

Ret blijkt dus, dat er naar gestreefd werd, dat de producten van de ver

schillende steenplaatsen zoo weinig mogelijk in vorm en qualiteit van eI

kaar zouden verschillen en dat dus de voornaamste voorwaarden aanwe
zig waren, die tegenwoordig voor het weisiagen van een prijskartel nood
zakelijk worden geacht. Inderdaad blijkt in de jaren 1659-1664 de ge
meenschappelijke verkoop van een gedeelte van het product te hebben 

plaats gehad en weI aan handelaren in steen, die in Amsterdam woon

den I). Ret blijkt, dat in 1659 50.000, in 1662 200.000, in de overige jaren 

100.000 steenen uit een of meer ovens door aIle steenbakkers - in 1659 
aIleen door de steenbakkers, die op de vergadering, waarop over den ver
koop beslist werd, aanwezig waren - aan een dezer kooplieden is verkocht. 
Welk gedeelte deze hoeveelheid steen van de totale productie uitmaakte, 

kan. daar de grootte van de ovens, zooais reeds is gezegd, niet bekend is. 

niet met zekerheid worden vastgesteld. Eenigszins berekend worden kan 
dit echter weI. wanneer namelijk van de veronderstelling mag worden uit
gegaan, dat een oven in dielt tijd ± 500.000 steenen bevat heeft. Om de 
volgende redenen lijkt het mij niet te gewaagd dit aan te nemen. In 

1916 werd namelijk op eensteenplaats aan den Ouden Rijn een oven aan

getrofien. die het jaartal 1617 draagt en ± 500.000 steenen kan bevatten. 

Bovendien komt men bij de volgende berekening tot een ongeveer gelijk 
getal. Zooais reeds is meegedeeld. waren in de meeste jaren op iedere steen
plaats twee vormers aanwezig. Deze konden. zooals een arbeider van cen 
steenfabriek mij meedeelde, 18.000 steenen per dag en dus in een'maand of 

24 werkdagen ± 432.000 steenen vervaardigen. Daar tusschen het begin van 

het vormen en het stoken van den eersten oven ongeveer een maand ver
liep -met het VOrmen mocht niet v66r den 20sten AprilS). met het stoken 
van de ovens niet v66r den 20sten Mei 4) begonnen worden - zal dus een 
oven ongeveer zulk een aantal bevat hebben. Wanneer dus de boven ge

maakte veronderstelling ais juist wordt aangenomen. dan biijkt. dat in 

1659 hoogstens 1/10, in 1662 hoogstens I/S' in de overige jaren hoogstens 1/. 

1) Vgl. VII § 37. 
") Vgl. V §§ 2. 3; ook VII §§ 9. 28 . 
8) Vgl. VI § 38. 
4) Vgl. I § 4. ook VI § 36. 
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van de totale productie vOOr gezamenlijke rekening'is verkocht. Bovendien 
behoorde de steen, die verkocht werd en die "hartsteen" genoemd werd. 

waarschijnlijk niet tot de beste kwaliteit 1) . Van een vaststelling van den 

prijs van artikelen, die niet voor gezamenlijke rekening werden verkocht, ' 

wordt slechts in een jaar en weI in 1662 melding gemaakt. In dit jaar werd 

bepaald, dat de steenbakkers de hardsteen niet beneden 3 gulden IS stui
vers mochten verkoopen, v66r zij deze aan den steenkooper, die de overige 
hardsteen had gekocht, hadden aangeboden I) . . 

Hoewel dus van een prijskartel nog geen sprake was, blijkt toch, dat in 

deze richting gewerkt werd. 

Opmerkenswaardig zijn voorts de bepaIingen, waarbij het verboden was 
elkaars werkvolk zonder toestemming van den vroegeren werkgever te 
huren ,), welke bepalingen zeer goed verklaard kunnen worden in een sei
zoenbedrijf als het steenbakkersbedrijf, waar een groot gedeelte van de 

arbeiders bij het eindigen van het seizoen ontslagen wordt. Nerder blijkt, 

dat op de overtreding van verschillende bepalingen hooge boete waren ge

steld, tot t 500.- toe en dat deze ook eenige keeren zijn toegepast '). 
Van de overige bepalingen moeten nog genoemd worden die, welke be

trekking hebben op het bestuur. Het blijkt, dat de organisatie steeds be

stuurd is geworden door niet meer dan dne per90nen en weI door een "pre

ses" en twee vormmeesters. Tot het jaar 1655 werden deze gekozen door 

"het trecken van witte en swarte bonen" 5), daarna "bij omvrageenover
stemminge" 6) . Voor zoover kon worden nagegaan, heefthetstadsbestuur 
van Leiden op de benoeming van het bestuur geen invloed uitgeoefend. 

WeI echter heeft Leiden, gevolg gevend aan het plakkaat van de Staten 

van Holland en West-Friesland van het jaar 1662 7), voor de tot haar 

ressort behoorende Rijnlandsche stcenindustrie hoofdmannen aangesteld. 

Van het aanwezig zijn van deze hoofdmannen blijkt in dit boekje slechts 

voor het jaar 1663. In dit jaar worden, als leden van een, naar aan
leiding van een ingezonden request, benoemde commissie o. a. drie door 

Leiden aangestelde hoofdmannen genoemd 8). Over de verhouding van 

Leiden tot de s.teenbakkerijen in Rijnland kan ik overigens geen bij-

1) In een prijseourant van een steenfabriek in Rijnland werd in 1915 de hardsteen voor 
17.50, de beste qualiteit stt'en, die "beste klinker" genoemd wordt, voor 119.- per 1000 

genoteerd. 
I) Vgl. VII § 9. 
8) Vgl. I § 6; ook VI §§ 27, 31. 
') Vgl. VII §§ II, 12, 14. 

5) Vgl. I § I. 
I) Vgl. III § I. 
7) Vgl. Groot·Placaetboeck, II, kol. 2839 
8) Vgl. VII, f 17. 
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zonderheden meedeelen. Blijkbaar was echter de invloed, dien Leiden op 
deze bedrijven uitoefende, naar het oordeel van de betrokkenen, niet 

altijd groot genoeg. 
Na 1668 bevat het register geen gegevens meer over de steenbakkers 

en eerst ongeveer drie kwart eeuw later worden zij weer vermeld. 
Uit een ander boekje 1), dat zich in de gemeente-bibliotheek van Leidel). 

bevindt, blijkt namelijk, dat door eenige steenbakkers in Rijnland in 1734 

bij het stadsbestuur van Leiden een request is ingediend, waarin zij om de 

oprichting van een gilde verzochten. Zij zeiden bierin, dat sedert eenigen tijd 
eenige steenbakkers in Rijnland zich niet hadden gelieven "te confirmeeren 
en gedragen na de orders en gewoonten, van over langen tijd aldaar in ge

bruyck" en dat zij verwachtten, dat hierin door het oprichten van een gilde 

verbetering zou kunnen komen. Zij grondden deze verwachting op hetgeen 

zij bij de pannen- en etrikbakkers hadden gezien. Ook bier waren vroeger 

dezelfde "abuysen", waarover nu de steenbakkers klaagden, namelijkhet 
niet ter vergadering komen van de leden en het onderhuren van elkaars 
werkvolk, voorgekomen, doch deze waren geredresseerd, ,,500 ras daarinnt 
wierd voorsien door het erigeeren van een gilde" I). Tengevolge van die 
request en in overeenstemming met het plakkaat van de Staten van 

Holland en West-Friesland van het jaar 1699 3) is 9 July 1634 het steen

bakkersgilde opgericht 4). 

Het bestuur bestond uit 3 personen, vormmeesters of keurmeesters 
genoemd, waarvan een de waardigheid van deken bekleedde, terwijl de 

beide anderen den naam van hoofdman droegen. Zij werden gekozen door 

de burgemeesters van Leiden en weI uit een voordracht van 6 personen, 

die door de "gesamentlijke gildebroeders" was opgemaakt. Op het niet 
aannemen van de benoeming tot lid van het bestuur stond niet aIleen boe

te, maar ook werd de benoemde "tot het aanvaarden van deselve dienst 
met 'er daadt geconstringeert" 5). 

Alie overige artikelen van bet giideregiement vertoonen zeer veel over

eenkomst met de bepalingen. die door de steenbakkers in de jaren 1633-

1668 zijn gemaakt. Verschillende artikelen, zooals die over de te ge~ruik~n 

vormen 8). evenals die over de arbeiders 7), blijken woordelijk te zijn over-

1) Vgl. hierv66r bl. 208, lloot 6. 
') Steenbakkersgilde, biz. 21. 

I) Vgl. Groot·Placaetboeck. IV, biz. 138 •. 
') Steenbakkersgilde, biz. 24. 
5) Steenbakkersgilde. biz. 4, 5. 
8) Steenbakkersgilde, biz. II en 72. 
7) Steenbakkersgilde, biz. 13. 
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genomen. Als nieuw moot aIleen nog genoemd worden een artikel, waaruit 
blijkt, dat zoowel arbeiders als werkgevers aan deken en hoofdlieden kon

den verzoeken een vergadering te beleggen om in een geschil uitspraak

te doen. De kosten, die hieraan verbonden waren, moesten door den aan

ldager of verzoeker vooruit worden betaald, maar werden hem terugge

geven, wanneer in zijn voordeel werd beslist 1) . 
Over deregeling der productie en den verkoop van hetproductkomen 

in het gildereglement geen bepalingen voor. Het karakter van een kartel 

mist het nieuw opgerichte gilde dan ook ten eenenmale. 

Na de opheffing der gilden is er waarschijnlijk geen vereeniging van 

steenbakkers geweest tot het jaar 1818, in welk jaar een vereeniging va~ 
pannen- en steenfabrikanten in het Hoogheemraadschap Rijnland is op
gericht. Uit de in 1871 gewijzigde statu ten 2) van deze vereeniging blijkt, 
dat zij meer het karakter van een patroonsbond dan van een kartel 

had. Eerst wanneer de steen- en de pannenbakkers zich weer afzonderlijk 

vereenigen, treedt het kartelkarakter in hunne organisaties weer meer 

op den voorgrond en vooral in den laatsten tijd bestaat er in de steen

industrie in Nederland een groote neiging tot kartelleering. 

B. W. v. d. K. M. 

Extract uyt het register ofte memoriael van de heren steen
plaetsers, tot Leyden en in Rijnlant wocinachtich, waerinne de 
resolutien, van tijt tot tijt genoomen, sijn gestelt, beginnende 
met den aenvang van den jaere 1633. 

I. 

I. Den 17en Januar 1633 is geresolveert, dat preses en vorm
meesters souden werden gestelt met het trecken van witte en 
swarte bonen en dat degene, de swarte eerst treckende, preses 
en de twee daemae vormmeesteren souden sijn. 

Item dat in aIle voorvallende saecken overstemminge, soude 
plaets hebben, te weten soodanigen overstemminge, alsoo d'er 
20 steenplaetsen waeren, dat de 16 steenplaetsers de vier souden 
mogen overstemmen . 
. Nota: Dat dese resolutie bij de steenplaetsers, van tijt tot 

tijt aenkomende, altoos is geteyckent tot den gen December 
1655 excluys. 

2. Den 7en September 1633 is geresolveert, dat yder steen
') Steenbakkersgilde, bIz. 17. 
I) Over de statuten van 1818 had ik niet de beschikkillg. 
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plaetser voor de jaeren I634 en I635 soude mogen backen in beyde 
de jaeren 5 ovens 1}. 

3. Den 28en Augusti I635 is geresolveert als voren voor de 
jaeren 1636 en 1637. 

4. Den 27en Augusti r637 is geresolveert in yder oven voor den 
jaere I638 te backen 3 ovens, mits dat het vuer in den eersten 
oven niet eerder soude mogen werden gesteecken' als op den 20en 
Mey desselven jaers I}. 

5. Den 2en September 1639 is geresolveert, dat de steenplaet
sers alle maent eens ende namentlijck op den eersten Dynsdagh 
van de maent bij den anderen souden koomen omme op alle 
occurrentien en voorslagen te resolveeren. 

6. Den 3en April I640 is geresolveert, dat noch oppermeester 
noch ondermeester soude vermogen aan te nemen eenich werk
volek, bij anderen alrede verhuert sijnde, op peyne van 25 gl. 
voor yder persoon. En soo eenich werckvolck wechliep, dat nie
mant 't selve soude vermogen aen te nemen als met consent van 
degene, daer deselve laetst bij in dienst waeren geweest, op peyne 
als voren. 

7. Den I6en Augusti I640 is geresolveert, dat in den jaere I64I 
yder steenplaetser soude vermogen aff te branden 3 ovens, mits 
het vuer niet eerder in den oven steeckende als op den 20en Mey 3}. 

8. Den 20en Augusti isser geresolveert, dat alsser een steen
plaetser off desselfs huysvrou quame te overlijden, alsdan alle 
de steenplaetsers gehouden souden wesen mede ter begraeffenis 
te gaen, op een boete van 10 stuyver, mits alvorens door den or
dinaris knecht daertoe sijnde genoodicht. 

9. Den 2Ien Augusti I642 is geresolveert tot 3 ovens te backen 
in den jaere I643 als voren. Item, dat eensteenplaetserstervende, 
desselfs weduwe de voorsz. resolutie mede soude moeten naer
koomen. 

10. Den 4en November 1642. Alsoo sommige steenplaetsers 
van haer gaven, dat sij meerder als 3 ovens vermeynden te backen, 
is nader daerop geresolveert en gepersisteert bij de vorige reso
lutie, van date den 2Ien Augusti 1642. 

') Onafbankelijk van bet aantal ovens (inricbtingen, waarin gebakken wordt), dat 
een steenplaatser bezat, mocbt dus door bem in deze jaren vijf keer een oven gevuld en ge
bakken worden. 

S) Voor de jaren 1639 en 1640 is betzelfde besloten. 
3) Hetzelfde is besloten voor de jaren 1642 tot en met 1647. 
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u. Den 21en Augusti 1646 is geresolveert als. voren voor den 
jaere 1647. Des dat op yder steenplaets niet meer souden mogen 
werden gestelt als twee vormers. 

12. Den 1gen Augusti 1647 is geresolveert, dat op yder steen
plaets voor beyde de jaeren, te weten van 1648 en 1649, niet meer 
souden mogen werden gebacken als 4 ovens. 

Des dat Gerrit Hendricksz. van Eyck in sijn 2 ovens in beyde 
de voorsz. jaeren soude vermogen te backen 10 ovens. 

13. Den 12en Augusti 1649 is de voorzs. resolutie noch voor 2 
jaeren gecontinueert, als namentIijck voor de jaeren 1650 en 1651. 

14. Den 7en November 1651 is geresolveert op yder steen
plaets in den jaere 1652 niet meer te backen als 2 ovens. 

15. Hoeveel ovens datter · souden werden gebacken in den 
jaere 1653, staet niet uytgedruckt en blijckt oock van geen reso
lutie dienaengaende. 

Nota: Hebben naderhant onder de stucken een papier gevon
den, bij de steenplaetsers onderteyckent, van date 7 
Januarius, daerop de resolutie stont van een oven te 
backen in den jaere 1653. 

16. Den 26en Februario 1654 is geresolveert, dat yder steen
plaetser denselven jaere maer een oven soude backen, uytgeno
men Jan Willemsz. Walwijck, omdat hij eerst aenquam en niet 
versien en was van steen als anderesteenplaetsers van vorige j aren. 

II. 

Den gen December 1655 is geresolveert als voIgt. 
Alsoo door .verandering van tijden ende saecken verscheyde 

duysterheden sijn voorgekomen uyt de voorslagen en de resolu
tien, in voorgaende jaren bij de heren c;teenplaetsers in Rijn1ant 
tot welstant van de steenplaetsnering genomen, daeruyt te be
duchten stont, dat meer en meer schaden ende verwijdering soude 
hebben mogen ontstaen, 't weIck nochtans de heren steenplaet
sers eenstemmich getoont hebben te willen voorkomen, soo is 't 
dat sij, op huyden binnen Leyden bij den anderen vergadert 
sijnde, hebben geresolveert, geaccordeert ende vastgestelt onver
breeckelijck te sullen onderhouden, gelijck sij beloven bij desen 
te onderhouden ende voortaen nae te komen, aIle 'tgene op de 
ordinaris gestelde off .extra-ordinaris te stellen bijeenkomste van 
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de heren steenplaetsers bij meerderheyt van stemmen van deselve 
steenplaetsers, aldaar comparerende, tot dienst en welstant van 
de nering naer behoorlijcke voorslagen van den preses indertijt 
off, in sijn absentie, van de vormmeesters sal werden geresolveert 
ende dat degene, die jegens deselve resolutie, alsoo genoomen, 
in eenigedey maniere het contrarie :oal koomen te doen, verbeuren 
ende promptelijck betalen sal moeten, gelijck sij beloven .bij 
desen, telckens een somme van 500 guldens, te 40 grooten 't stuck, 
ten behoeve van den gemenen huysarmen deser stede Leyden. 

Actum den gen December 1655 .En is onderteyckent: 
Lucas Walchier, N. H. Dedel, H. Cns. Bugge van Ring, J.lvan den 

Bergh, Joan Marcken, C. van Buytevest, Hendr. Claesz. de Munt, 
Com. Hasius, Claes van Assendelft, J. W. van Walwijck, S. van 
Campen, (voor 2 plaetsen), Pieter de Ruysclier, Dirck van Nuys 
(voor 2 plaetsen), Christiaen Hollebeque (voor de weduwe van 
Keth en de weduwe van Hollebeque), Jacob Arentsz. Achthoven, 
A. Uchtmans, Joan Staveren, Dicrk Pijlsteecker, Jac. Wolle
brantsz. Verhagen (den I2en July 1660), Willem Huyb. van 
Arckel, Jannetie Claesd. van Leuwen, Dirck Jacobsz. Verbaen, 
Aldert van der Maersch, D. van Kruyskercke, H. van der Meer, 
N. Moy (31. 7. 1660), Pieter van Assendelft (31. 7. 1660), L. v. 
Maes, Gedeon Piaet, H. van Gerwen (1.3. 1661), Com. van Assen
delft, J. Tierens (1661), Jan Dircksz. Batelaen (1661). 

III. 

Nota: Wert niet bevonden geresolveert te wesen op 't getal 
van d'ovens, in den jaere 1655 te backen. 

1. Den 20en December 1655 is geresolveert, dat yder soude 
vermogen te backen 2 ovens in yder van den jaere 1656, 1657, 
1658. 

2. Den 2gen Augusti 1656 is geresolveert, dat in toekootpende 
het trecken van witte en swarte bonen om preses off vormmees
ters te werden, geen plaets meer en soude hebben, maer dat sulx 
bij omvrage ende overstemmige soude geschieden. 

3. Den 3en January 1657 is geresolveert, dat voortaen de 
vormen souden werden gebracht onder den preses en aldaar ge
haelt en betaelt, des gevende voor yder vorm 27 stuyvers, en dat 
dan de preses den vormmaecker soude betaelen. 
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4. Den r6en Augusti r658 is geresolveert in den jaere I659 
te backen 2 ovens op yder steenplaets 1). 

IV. 

Den 31en December r658 voorgedragen sijnde, dat verschey
den uyt de steenplaetsers waren gedachvaert bij den heer dijck
graeff van Rijnlant in cas van overtredinge van den placate op 
op 't ontgronden van de kleylanden, bij de heren Staten van 
Hollant geemaneert, ende sulx van elcks eysten 100 11, niettegen
staende de consenten, tot het ontgronden der landen geobti
neert, 't weIck alsoo gestadich met ydereen soude te doen sijn, 
ende men bespeurden den dijkgraeff daermede de steenplaetsers 
socht contribuanten te maecken van Sijn Ed., soo hebben de pre
sente heren steenplaetsers alsdoen goetgevonden en gearresteert 
bij eenpaericheyt van stemmen, dat diegene, . die alreets waren 
gedachvaert, den dijckgraeff in de eerste instantie souden te recht 
staen ende weerbieden t' haren koste, doch dat eIcks evenwel 
sooveel dienst als mogelijck soude bijbrengen. Ende gecondem
neert werden de in de geeyste boeten, dan daarvan te appelleren 
aen den Hove van Hollant, in welcke instantie (sij) malckanderen 
belooft hebben te adsisteren ende de kosten gemeen te dragen ende 
de heren burgemeesteren van Leyden oock te versoecken haer te 
willen voegen in 't proces van statswegen voor 't interest van de 
gemene ingesetenen, omme van sulcke quellingen van nu en al
tijts bevrijdt te sijn. (W. g.): J. W. van Walwijck. 

Nota: Doch de heer dijckgraeff heeft ten dage dienende de 
saecke in state laten stellen. 

v. 
r. Den 12en Augusti r659 is geresolveert, dat degene, die twee 

steenplaetsen hadden, altoos twee stemmen souden hebben en 
voor dubbelt altoos werden gehouden. 

2. Den r3en January r660 heeft Hendr. Woutersz., steenkoo
per tot Amsterdam, gekocht van de heren steenplaetsers uyt 
ieder oven van de alsdoen presente steenplaetsers roo.ooo hart
steen voor den jaere 1659 en r660, aff te leveren uyt den eersten 
off tweden oven, tot keure van den kooper, om .... I) het duysent. 

1) Voor bet jaar 1660 is betzelfde hesloten. 
I) De prijs is in bet bandschrift niet ingevuld. 
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. 3. Den 4en Augusti 1660 is geresolveert, dat in twee eerst
volgende jaeren, en namentlijck van 1661 en 1662, bij yder steen
plaetser soude gebacken mogen werden 5 ovens. 

4. Den 2en September 1660 heeft Hendr. Woutersz. van de 
heren steenplaetsers gekocht, te weten van yder steenplaetser 
de quantiteyt van 50.000 hartsteen, die in desen lopende jaere 
1660 alrede was ofte noch soude werden gebacken, bedragende 
over 24 ovens (Paulus Tierens met twee ovens daer niet onder 
gereeckent) 1.200.000, tot 3 gl. 10 stuyvers het duysent, te be
talen in Januarius 1661. Ende noch uyt yder oven, die in den jaere 
1661 ende 1662 soude werden gebacken, elcks 100.000 hartsteen, 
te betalen de steen van den jaere 1661 in Febrewario 1662 en de 
steen van 1662 in Febrewario 1663, mede tot 3 gld. en 10 stuy
vers yder duysent. 

5. Den 5en Febrewario I66I is geresolveert en gepennitteert, 
dat yder desen jaere soude mogen stellen drie vonners; oock 
soo vroech het vuer in den oven steecken, als het elcks soude be
lieven, onvermindert de voorgaande resolutien. 

VII). 

Ordonnantie, articulen, conditien ende reglementen, bij de 
ghemeene steenplaetsers in Rijnlandt onderlingh opgerecht, jongst 
geresumeert ende gearresteert opten I8en Mey, anna 1661, binnen 
Leyden. 

I. Alsoo door lanckheydt van tijden verscheyden ende vele 
veranderingen zijn ghevallen in ende omtrent de resolutien, die 
tsedert°de jaere I633 zijn genomen bij de steenplaetsers, woonende 
binnen Leyden ende Rijnlandt, tot welstant van den ghemeenen 
handel van dien, ende noodigh bevonden wierd, dat de steen
plaetsers, die sedert denselven jaere van tijdt tot tijdt sijn aen
gekomen, pertinente kennisse hadden van alle de articulen, 
conditien ende reglementen, sooals die jeghenwoordigh in prac
tijcke zijn ende onderhouden of naerghekomen moeten werden, 
bijsonderlijck me de omdat deselve gheene swarigheydt soude 
ontmoeten ofte ontstaen uyt hare belofte, gedaen bij de onder
teyckeninge van het contract van overstemminghe, van date 
den gen Decembris anno I655 I), soo hebben de ghemeenesteen-

t) Gedrukto 
.. I) VgJ. II. · 
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plaetsers goetghevonden deselve alhier te stellen ende daerbe
neffens noch tot een naerder reglement te verklaren 'tgene voIght. 

2. Eerstelijck sullen tot de regeeringe ende bestieringe van de 
saecken, het steenplaetsen in Rhijnlandt met den aenkleven van 
dien in 't generael aangaende, zijn drie persoonen uyt den haren 
onder den naem van vormmeesteren, daervan de een president 
ende d'andere twee mede-vormmeesteren sullen zijn. 

3. Jaerlijcks, op den laetsten Dynsdagh in Augusto, voor het 
aengaen van de vroylijcke maeltijt, (soo die gehouden werdt, of 
andersints op de bijeenkomste van de gemeene steenplaetsers, 
ten dien dage expresselijck daertoe te convoceren, sullen bij meer
derheydt van stemmen verkoren werden de drie vormmeesteren. 
Ende een onder deselve, die het jaer daer voorgaende in dienst 
gheweest is, alsdan tot president verkooren sal moeten werden. 

4. Welcke alsoo nieuw gekooren president ende vormmeesteren 
denselven haren dienst sullen moeten aennemen, sonder haer daer
van om eenigerley oorsaecken te mogen excuseren, ende voorts 
op den tweeden dagh van de vroyelijcke maeltijt, namentlijck 
's daeghs nae de voorsz. verkiesinge, in haren dienst treden ende 
alsdan voor de eerste mael hare sessie in eer, aensien ende gesagh 
nemen. 

5. Die als president afgaet, sal in drie, ende wie als mede
vormmeester afgaet, sal in twee daeraen volghende jaren niet 
wederom tot den dienst verkooren mogen werden, ten ware den 
president in sijn bedieninge quam aflijvigh te werden, als 
wanneer den laetst afgegaen vormmeester den verderen tijdt 
van de overleden president als president sal moeten aennemen. 

6. Yemand, 'tzij president of vormmeester, komende te over
lijden, sal desselfs plaets binnen een maent daernaer met een 
andermoeten vervult werden. 

7. Den president sal in sijne bewaringe hebben het koffer met 
de leggers, maten van de steenvormen, met alle de charters, pa
pieren ende boecken, met de resolutien, reeckeningen ende alles 
anders, dat tot de saecken van deese ghemeenschap behoort ende 
vereyscht werd; ende soo yemant president wierd, die buyten de 
stadt Leyden woonachtigh ware, sal denselven in zulcken ghe
valle het koffer ende de sleutel van .dien mette voorsZ. papieren 
ende registers moeten laten binnen de stad Leyden, ten huyse 
van de outste mede-vormmeester ofte, soo die mede in de stadt 
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niet en woonde, ten huyse van de andere mede-vormmeester, 
om daerdooI bij noodige voorval gedient te werden. 

8. Den president sal in de voorsz. register houden ofte doen 
houden goede ende pertinente aenteyckeninge van alle 'tgeene 
gedurende den tijdt van sijn regeringe, het steenplaetsen ende 
den gevolge van dien aengaende, passeert ende voorvalt. 

9. Ende soo wanneer yemandt van de steenplaetsers daervan 
visie of lecture vereyscht, sal hij deselve moeten ghenieten, of co
pie (om hem in rechtedaermede te behelpen)begheerende, sal hem 
deselve tot sijnen koste moeten gelevert werden; sonder noch
tans eenige autentijcke stucken aen yemant te laten volgen, als 
met ghemeene toestandt van de vormmeesteren, ende dan onder 
recepisse met belofte van restitutie. 

10. Den president salop aIle vergaderingen mogen doen soo
danige omvraginge ende voorslagen, als hij oordeelen sal tot 
dienst van het gemeene beste te weesen, ende sal een yder van de 
presenten op zijn beurt, ten aensien van de tijdt, die hij aen 't 
steenplaetsen is gheweest, gehouden zijn daerop sonder uytstel 
zijn advys te verklaren, 't weIck de vergaderingh oock sal moeten 
uythooren. 

II. Aile 'tgeene op de ordinaris gestelde als op de extra-ordi
naris te stellen bijeenkomste van de gemeene steenplaetsers bij 
meerderheyt van stemmen van deselve steenplaetsers, aldaer 
comparerende, tot dienst ende welstant van het steenplaetsen 
ende den gevolghe van dien naer behoorlijcke voorslaghen van 
den president indertijdt of, in sijn absentie, van de andere vorm
meesters of een derselver, sal werden geresolveert, sal ten aIlen 
tijden onverbreeckelijck moeten werden onderhouden ende naer
gekomen, sulckx sij den andere sinceerlijck beloven, sonderdaer
jegens te doen of gedogen gedaen te werden directelijck noch 
indirectelijck, ende dat dengenen en die jegens deselve resolutien 
in eenigerley manieren het contrarie sal komen te doen, verbeuren 
ende promptelijck betalen sal moeten, gelijck e1ck in den sijnen 
mits desen aenneemt ende belooft, telckens een somme van 500 
caroli-guldens, te 40 grooten 't stuck, ten behouve van den ghe
meenen huysarmen deser stede Leyden. 

12. Yemant van de steenplaetsers yets voorkomende, dat hij 
meent ten dienste van de ghemeene saecken der steenplaetsers 
te wesen, sal 'tselve den president in geschrifte overleveren of 
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andersins hem bekent maken, omme nae ghedane communicatie 
mette mede-vormmeesteren, soo sulcks bij hem raedsaem bevon
den wert, ter naester extra-ordinaris vergaderinge gheproponeert 
of andersins ten selven eynde in het register van voorslagen aen
geteyckent te werden. 

13. Den president sal met de mede-vormmeesteren besorgen, 
dat de resolutien ende reglementen, alrede beraemt ende noch te 
beramen, bij allen ende eenen yder onderhouden ende gheachter
voIght werden. 

14. Indien den president of andere vormmeesteren yets voor
komt, daerinne zij swarigheydt vinden, ofte dat yets voorvalt, 
daerinne het ghemeene interest ofte profijt dient bevordert te 
werden, sal den president door den ordinaris bode 'of dienaer 
extra-ordinaris vergaderinge leggen. 

15. AIle de steenplaetsers sullen gehouden zijn op aIle gestelde 
extra-ordinaris vergaderingen te compareren, ende dat op het 
gestelde uyr, een half uyr onbegrepen, op peyne dat de absenten 
ghehouden sullen sijn pro rato neffens de presenten mede te con
tribueren tot betalinghe van aIle 'tgene geduerende deselve bij
eenkomste sal werden verteert, ende bovendien op een boete van 
12 stuyvers bij den president ende elck van de andere vorm
meesteren, ende 6 stuyvers bij de andere steenplaetsers hooft 
voor hooft te verbeuren, tot profijt van de gemene saecken, die 
door den knecht ingesamelt ende aen den president, om bij hem 
verantwoort te werden, sal werden behandight. Ende yemant te 
laet komende ende sijn beurt om te stemmen verbij sijnde, sal 
daermede sijn stemme verbeuren ende met de conclusie moeten 
tevreden wesen. 

16. Den president · ende de mede-vormmeesteren sullen s60 
meenighmael hen belieft, dogh ten minsten eens des's jaers. mo
gen ende moeten doen de visitatie ende meetinge van de steen
vormen op aIle de steenplaetsen ende daer het hem wijders be
lieven sal, ende aldaer de onbehoorlijcke vormen moghen weg
nemen of verbreecken, naer haer goeden raed gedragen sal, sonder 
dat yemant, wie hij zij, hem daerjegens sal mogen opposeren, veel 

. min den president off vormmeesteren qualicken met woorden of 
wercken bejegenen, respectivelick op alsulcke verbeurte, als bij 
't collegie soo over 't gebruyck van quade vormen als quade be
jegeninge sal werden verklaert. 
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J.7. Den president sal tijdelijck doen maken ende beslaen bij 
den vormmaker ende beslager 1) van dien ghenoeghsame ende 
sooveel vormen, als dat volgende jaer sullen werden ghebruyckt, 
ende deselve doen brantteyckenen met het jaer, daerinne die • 
ghemaeckt ende gebruyckt werden, welcke vormen hij sal moeten 
doen brengen tot zijnen huyse, omme aen den steenplaetsers 
gedistribueert te werden; mits dat hij voor yeder vorm sal moeten 
ontfangen ende hem betaelt sal moeten werden I gulden 7 stuy
vers ende 8 penningen of sooveel min of meer, als in tijden ende 
wijlen bij het collegie sal werden beraemt; ende sal aen niemant, 
wie het oock soude moghen wesen, eenige vormen laten volgen, 
tenzij hij alvooren daervan het voorsz. geldt sal hebben ontfan
ghen, op peene dat denselven president ghehouden sal zijn twee
mael sooveel daervoor uyt te leggen, namentIijck een deel tot 
betalinge van de vormen ende het ander deel ten behoeve van 
den huysarmen deser stede. 

18. Ende soo yemandt president wierd ende buy ten dese stadt 
woonde, sal denselven gehouden zijn zeeckere plaets binnen de 
stadt Leyden aen te wijsen, alwaer de vormen ghehaeIt ende be
taeIt sullen werden, doch alles tot koste ende pericule van den 
president-vormmeester. 

19. Den president sal aen de vormmaecker elide beslager van 
dien onder quitantie betalen 'tgeene met deselve voor het maken 
van de vormen geaccordeert sal werden. 

20. Niemant van de steenplaetsers sal eenighe andere vormen 
mogen ghebruycken als die · door ordre van de president ende 
andere vormmeesters volgens het oude gebruyck, conform de 
geordoneerde grootte ende de leggermaet van dien, zijn gheor
donneert te maecken ende te teyckenen bij den vormmaecker 
ende den beslager van dien, daertoe expresselick van dit collegie 
geauthoriseert, in vougen dat oock niemant van hem eenige vor
men sal moghen koopeh, halen of doen koopen of halen dan ten 
huyse van den president of, soo hij buy ten de stadt woonachtigh 
waer, ter plaetse, bij hem aen te wijsen, op een verbeurte van 
50 stuyvers voor yder vorm, die bij een ander ghemaeckt of ge
haelt sal werden, ten behouve van de gemeene saecken, ende dat 

1) Waarschijnlijk waren de vormen, evenals tegenwoordig de handvormen, van hout 
en met ijzer beslagen. In de resolutie van 4 November 1664 (v.n ~ 3 1) wordt als vormbe
slager een hoefsmid genoemd. 
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.deselveverkeerde vormen evenwel niet gebruyckt, maer door den 
president ende andere vormmeesteren weghghenomen ende ver
broocken sullen werden. 

2I. Aengaende den ontfangh ende uytgeef, mitsgaders van 
'tgeene wijders tot dienst van de gemeene saecken verstreckt of 
ontfangen sal werden, sal den president gehouden zijn jaerIijks op 
den eersten Dynsdagh in Augusto ofte 's daegs naer het houden 
van de vroylijcke maeltijdt, soo die gehouden werdt, (te) doen 
behoorlijcke reeckeninge, bewijs ende reliqua ten overstaen van de 
alsdan afgegane ende aenghekomene vormmeesteren, ende 't slot 
yan deselve reeckeninge op het sluyten van dien betalen of over
leveren, daer het deselve oude ende nieuwe vormmeesteren 
ordonneren sullen. 

22. Tot dienst van de heeren steenplaetsers sal ghebruyckt 
werden een persoon als dienaar ofte boode, die bij henluyden in 
't gemeen daertoe verkooren is of bij het vaceren van denselven 
dienst verkoren sal werden. 

23. Die gehouden sal wesen bij aIle gelegentheydt ende op alIe 
bijeenkomsten te dragen het silvere teycken van de steenplaetsers. 
Item te doen alle citatien van comparitien, soo ordinaris als extra
ordinari; , binnen ende buyten de stadt, aen de huyse van de 
heeren steenplaetsers; alsdan deselve vergaderinghe waer te 
nemen ende met onghedeckten hoofde ten dienst te staen, oock 
op aHe hare vroyelijcke maeltijden te dienen ende op te passen; 
in ghevaHe van overlijden van d'een of d'ander van de steen
plaetsers of hare huysvrouwen het collegie ter begraefnis te 
noodighen ende hen ter begraefnis met het ghemelde teycken te 
volghen; alIes ten beveele ende bescheydenheydt van den presi
dent ende andere vormmeesteren. 

24. Soo· wanneer denselven knecht of bode, item vormmaker of 
vormbeslager, die insgelijcks tot derselver werck verkooren zijn, 
komt te overlijden of dat denselven of yemandt van hen van den 
dienst komt te scheyden of oock om redenen bij de gemeene 
steenplaetsers selfs verlaeten werd, sal ter naester ordinaris ver
gaderinge nae soodanigh overlijden, afscheyden of verlaten bij 
meerderheyt van de stemmen dergeener alsdan comparerende, 
een ander in soodanigens plaetse verkooren ende gestelt werden. 

25- Ende sal den voorsz. bode tot ordinaris belooninghe ge
nieten voor sijn ordinaris diensten bij provisie van yder oven olte 
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steenplaets ten minsten 2 guldens jaerlijcks, het noodigen ter 
begraefnis daerbuyten gelaten, 't weIck verstaen wert te zijn tot 
laste ende discretie van het sterfhuys. 

26. Alle de steenplaetsers zullen gehouden zijn niet alleen alle 
extra-ordinaris vergaderingen, gelijck hiervooren werd gheseyt, 
nae gedaene citatie waer te nemen, maer oock alle. de otdinaris 
vergaderinghen, die des daeghs te vooren bij den knecht of bode 
sullen werden aengeseyt ende tot noch toe gehouden zijn ende 
voortaen gehouden sullen werden opten eersten Dynsdagb in 
yder van de maenden Januarius ,Februarius, Maert ende April, 
mitsgaders Augustus, October, November ende December des 
naermiddaghs van 4 uyren tot 8 uyren toe, sonder dat bern yemant 
tot gemeene lasten aldaer langer sal mogen ophouden, als'den pre- . 
sident of, in zijn absentie, de andere vormmeesteren of, alle ab
sent sijnde, de eerste steenplaetser, aldaer present zijnde, believen 
sal, op ghelijcke peene ende boete, mitsgaders tot profijt als hier
voor van de extra-ordinaris vergaderingen wert geseyt. 

27. Niemandt van de steenplaetsers sal vermoghen een onder
meester, ommeganger 1) of ander werckvolck aen te nemen als 
onder expresse conditie, dat den soodanigen sal moeten naerko
men ende achtervolgen de ordonnantien ende articulen, bij de 
gemeene steenplaetsers in 't reguarde van deselve ondermeesters, 
ommegangers of ander werckvolek alreede ghemaeckt ende be
raemt of geduyrende haeren tijdt vana enneeminge noch te be
ramen ende ordonneren, ende henluyden de censuren van de 
steenplaetsers, soo sij haer daerinne quamen te ontgaen, moeten 
onderwerpen. 

28. Geene van de ondermeesters zullen eenich van haer werck
volek mogen aennemen als onder de voorschreven gelijcke con
ditie. 

29. Niemant van de steenplaetsers of derselver ondermeesters 
zullen vermooghen aen te nem~n, doen aennemen of in 't werck 
(te) ste1len eenigh persoon of persoonen, die uyt eens anders werck 
geloopen of die bij andere opper- of ondermeesters verhuert zijn, 

1) Een ommeganger is een arbeider, die de klei voor het vormen met water kneedt, 
hetgeen met de bloote voeten geschiedt. Tegenwoordig komt de klei daarna nog in een 
molen; indien dit vroeger niet het geval was, dan was in dien tijd het werk van den 
ommeganger wei van zeer veel belang voor de qUaliteit van het product. Hoewel de 
naam "ommeganger" ook nu nog wei gebruikt wordt, is tegenwoordig toch de naam 
"oversteker" meer gebruikelijk. 

NED. ECON.·HIST. ARCHIEF. JAARBOEK II . IS 
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opte verbeurte, indien den soodanigen bewust is van bij een ander 
. verhuyrt te zijn, van 25 guldens voor yder persoon, te bekeeren 
bij de gebreeckigen binnen de stadt Leyden ten behoeve van de 
gemeene huysarmen aldaer, ende bij de gebreeckigen, die buyten 
de stadt Leyden woonen, ten behoeve van den armen van deselve 
parochie ofte dorp, daeronder deselve woonachtigh zijn. 

30. Ende of het ghebeurde, dat eenigh werckvolek uyt haer 
werck liepen zonder expresse wille van haren meester, zal nie
mandt van de steenplaetsers of derzelver ondermeesters dezelve 
vermogen aen te nemen of in eenigh werck te stellen zonder ex
pres consent of toelatinghe van dengeenen, uyt wiens werck hij 
ghescheyden is of moetwilligh verlaeten heeft, op de verbeurte . 
van gelijcke 25 guldens, te bekeeren als vooren. 

31. Niemandt van de steenplaetsers, ondermeesters of omme
gangers of yemandt van derselverwegen zullen vermogen direc
telicken of indirectelicken aen te nemep. of huyren eenigh werck
volek, dat aen of op eens anders steenplaets in 't werck is of 
gheweest zal hebben, nochte aen dezelve eenige aenlockende con
ditien voorstellen of doen voorstellen, daerdoor zij hoope zouden 
moghen hebben van bij haer in 't werck te komen, als naer den 
qen Septembris van yder jaer, op een boete van 25 guldens voor 
yder persoon te verbeuren ende bekeeren aen soodanige armen, 
als in het reguard van het weghgeloopen werckvolek werd geseyt, 
ende dat daerenboven denzelven steenplaetser, ondermeester of 
ommeganger 'tselve werckvolck even weI niet zal moghen ge
bruycken, op een boete ende bekeeringe als voren 1). 

32. 500 haest yemant komt te vernemen, dat eenige van de 
voorsz. of volgende poincten te buyten gegaen werd, zal den zoo
danigen ghehouden zijn 'tselve den president of vormmeesteren 
bekent te maecken, ten eynde hetgeene voorsz. is naer behooren 
magh werden geexecuteert. 

33. Niemandt zal vermogen op eenige andere manier, 'tzij hoe 
zulcks zoude mogen wesen, steen te backen als in volkomen be
muyrde ovens, ten waere hij van meyninge was omme des vol-:-

1) Hierbij is aangeteekend: "Den 2en September 1661 is bij meerdexheyt van stemmen 
gexesolveert, dat oft het in den toekomstigen en daeraen volge,nde jaren quame te gebeu· 
ren, dat yemants ondermeester, ommeganger off yemant van derselver wegen tegens het 
31° art. oft eenich ander poinct van dit reglement quame te misdoen, dat den opper· 
meester off steenplaetser daervoor sal moeten instaen en oock presteren en betalen aile 
'tgene, 't weIck ten laste van deselve ondermeesters ofte ommegangers is gestatueert". 
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gende jaers eell steenoven daervan te bouwen ende . 't volgende 
jaer oock zulcks deede, op een boete van 500 guldens pp yder.oven 
ten profijte voor de eene helfte van den huysarmen dese.r stede 
ende voor de ander helfte van de gemeene steenplaetsers, sonder 
dat desen artyckel aengaende eenige veranderinge zal mogen 
werden gemaeckt als bij eenparigheydt van stemmen van aIle de 
stemmende persoonen; doch dit aIles uytghesondert, indien den 
zoodanigen middelertijdt quame te overlijden of in merckelijcke 
ongelegentheydt te geraecken, 't weick staen sal ter discretie van 
den preses en andere vormmeesters, weIckers resolutie en ver
klaringe zij gehouden zullen zijn absolutelijck naer te komen, op 
peyne als vooren. 

34. Degeenen, die met een leugen-oven zoude willen ende, in 
conformite van het voorgaende artyckel, vermooghen te backen, 
zal met dezelve leugen-oven niet meermalen mogen backen als 
met sijn bemuerden oven en oock niet meer als twee vormers 
daertoe mogen gebruycken en voorts gebouden zijn zicb te regu
leren naer alle 'tgeene van de bemuerde ovens in dese ordonnantie 
werd gestatueert. 

35. Yemandt van de steenplaetsers komende een meerdere 
oven als hij alreede heeft, te koopen, huyren of te maecken, sal 
gehouden zijn sich te gedragen mette selve in sulcker voegen, alshij 
gehouden is te doen ten reguarde van den oven, die hij alreede heeft. 

36. Niemandt zal vermogen het vyer, om steen te backen, in 
den oven eerder aen te legghen of doen aenleggen, directelick of 
indirectelick, a1s op den zoen May, maer weI daernae . . 

37. Niemandt zal vermogen meer als twee vormers tot yder 
oven in 't werck te stellen, ten waere dan om zonderlinge redenen 
ende met expr~sse toelatinge van den president, vormmeesteren 
en,de he.t meerendeel van de verdere steenplaetsers I}. 

38. Gelijck mede niemant eerder als op den zoen April ende 
later als den IOen Septembris van yder jaer sal mogen vormen, 
op de verbeurte van 50 guldens voor yder dagh, te bekeeren aan 
soodanige armen als in 't reguard van het weghgeloopen· werck
volck is geseyt; onvermindert 'tgeene bij den placcate van de 

1) Hierbij is aangeteekend: "Den Isen May 1663 is bij forme van ampiiatie op bet 31' 
artyckei geresoiveert, dat degene, die een derde vormer komt te stellen, voor yder dacb 
sal verbeuren 25 gl., te appliceren d'eene helft ten profijte van 't collegie en de wederhelft 
voor den armen". 
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Ed. Gr. Mo. H. Staten van Hollandt ende West-Vrieslandt \verd 
gedicteert 1). 

39. Niemant van de steenplaetsers sal eenige Vriessche of pot
turf mogen koopen of doen koopen als onder conditie, dat dezelve 
onder ende boven at even eens is I) of dat dezelve beter onder als 
hoven is, op een boete van 3 guldens, ten profijte van 't gemeen. 

40. Niemant sal zijn steenplaets of oven mogen verkoopen ofte 
verhuyren als onder conditie, dat den koper of huyrder hem sal 
moeten reguleren naer aIle de ordren ende contracten, bij de steen
plaetsers voor date van de verkoopinge aengaende de steenplaet
sen ende 't gebruyck derselver gemaeckt ende noch te maecken, 
ende dat hij, kooper of huerder, die sal moeten presteren in allen 
schijn, of hij die zelf mede onderteyckent hadde, ende desniette
min dezen oock moeten onderteyckenen. 

41. Gelijck mede de weduwen ofte d'erfgenamen van de steen
plaetsers (aen de gemelte ordren ende contracten verbonden 
wesende), gehouden sullen zijn naer te koomen alle de voorver
haelde oniren ende contracten, alreede gemaeckt ende naderband 
noch te maken. 

42. 500 wanneer yemant van de steenplaetsers in 't particulier 
bij eenigh dijckgraef, bailliu, pachter of yemant anders in rechte 
mocht werden aengesproocken om saecken, daerin het gemeene 
interest gelegen is, sullen de gemeene steenplaetsers voor haer 
interest hen daerinne met de gedaegbdens moeten voegen ende 
deselve de behulpelicke handt bieden, ende de saecken ten mees
ten dienste van het gemeen helpen uytvoeren, mits dat de on
kosten van de eerste instantie ten laste van de gedaeghdens ende 
de volgende; 'tzij dat den eyscher met kennisse van den president 
ende andere vormmeesteren komt te appelleren, ofte dat met 
ghemeen advys van de steenplaetsers of het meerendeel van dien 
goetgevonden werd in ap~l of reformatie te koomen, bij de steen
plaetsers in 't gemeen I). . 

43. Gelijck mede tot ghemeene kosten ende met aIle middelen 
ende vigeur tegengegaan ende vervolght sal werden dengeenen, 
die dese ordonnantie ofte ghemeene overeenkomste in eenigh deel 

1) Bij artikel 38 is geschreven: "Conform het placcaet van de Staten van Holland, in 
dato den 15en April 1645". (Vgl. Groot-Placaetboeck I, kol. 1230.) 

I) Tegenwoordig wordt bij het koopen van een schip turf nog deze zelfde formule ge
bruikt. 

I) VgI. IV. 
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za1 willen eontravenieren of overtreden; tot alle 't weleke yder 
gehouden sal zijn te dragen ende betalen sijn gerechtige portie in 
de onkosten, te dier oorsaeeke komende te vallen, naer advenant 
de ovens, die yeder van de steenplaetsers sal gebruyeken. 

44. Yemant van de steenplaetsers of derselver huysvrouwen 
komende te overlijden, zal de langstlevende van hen beyden of 
hare erfgenaam gehouden zijn alle de steenplaetsers door den 
ordinaris kneeht ofte boode met het geordonneerde teyeken, hem 
behandight, ter begraefnis te doen noodigen, alwaer d:eselve 
steenplaetsers, alsoo genoodight zijnde, gehouden sullen zijn te 
eompareren, sonder (sich) om eeuige andere redenen als alleen 
sieekte te mogen absenteren, op een boete van 10 stuyvers ten 
behoeve van de steenplaetsers, die ter naester ordinaris vergade
ringe, naer de begraefnis vallende, sullen eompareren. 

45. Van alle eontraventien, daervan geen boeten in de arti-
. eulen, hiervooren gaende, werden uytgedruekt, zullen betaelt 

moeten werden soodanighe boeten, als het meerendeel van de 
steenplaetsers naer exigentie van tijden ende saeeken bevinden 
sullen te behooren, welckers uytsprake een yder gehouden blijft 
te aehtervolgen. 

46. Niemandt, 't zij president, andere vormmeesteren of steen
plaetsers, sal vermoghen eenighe teerkosten te maken of brenghen 
ten laste van het eollegie, ten ware om saken, het gemeene interest 
betreffende ende mits alvooren daertoe bij het eollegie geeommit
teert zijnde, dan werd als van outs toegestaan, dat op de visi
tatie van de vormen eens des jaefC3 tot laste van het eollegie sal 
moghen werden verteert 10 guldens, mits dat daertoe mede ver
socht sullen werden den president ende andere vormmeesteren, 
die des jaers te vooren in dienst sullen hebben geweest. 

Aldus gedaen, bijeengevought, verklaert, geordonneert ende 
vastghestelt binnen de stadt Leyden op den 18en May, anno t661. 
Ende hebben alle de ondergeteyekenden tot naerkominge ende 
voldoeninge van alle hetgene voorsz. is ende yder poinct van dien 
verbonden, sulcx sij doen bij desen, haerluyder persoonen ende 
goederen en geen uytgesondert, deselve onderwerpende de exe
eutie van allen reehten ende rechteren ende specialieken van den 
E. Hove van Hollandt, ~et verhael van kosten. 

(W.g.:) C1. van Zwieten, Com. S. Hasius, Pieter de Ruysscher, 
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C. van Buytevest, N. H: Dedel, Hendr.Claesz. de Munt, Seger van 
Campen, Dirck Pijlsteecker, J. W. van Walwijck, P. Tierens, 
Dyon. van Kruyskercke, N. Moy, Jan Wollebr. Verhagen, Will. 
Huyb. van Arckel, P : vander Maersche en H. van Gerwen, L. v. 
Maes,Gedeon Piaet, Corn. van Assendelft,A1dert vall der Maersch, 
H. van der Meer, Catryna Knotters, Elisabeth van Assendelft, 
Margrieta van Assendelft, J. van Rijn, Di!'ck Jacobsz. Verbaen, 
Jac. Arentsz. Achthoven, Pieter van Assendelft (8.2.1661), J. Tie
rens (5.3.1663), Willem Symonsz. Hasius (5.3.1663), Jan Dircksz. 
Batelaen "(1661), Abram. Ie PIa (1663), de wed. van Aeckeren 
(1664), Mr. Niclaes van Leuwen, Harmen de Veth, Mr. Jehan 
Pellio, Abraham .... , Comelis Corn. Trompert (1667). 

VII. 

Copyen ofte extracten van de resolutien, ordonnantien, cor
rectien en interpretatien, bij de heren steenplaetsers sedert date 
van het vorenstaande gedruckte en te vorens geteyckente regle
ment genoomen en gedaen respectieve concernerende het steen
plaetsen en steenbacken metten aenkleven van dien. 

1. Den 2en Augusti 1661 is geresolveert omme in den toeko
mende jaere I662 te maecken ende te backen op elcke plaets en in 
yder oven drie mael, weI minder, maer niet meer, op peyne, die 
ter contrarie bevonden sal werden gedaen te hebben, elcks hooft 
voor hooft te verbeuren een boete van 500 gl. ingevolge van de 
gedruckte ordonnantie. Actum ut supra. 

2. Den 2en Augusti voornoemt is bij den heer Pieter van As
sendelft versocht een oven steen meer te backen, doordien hij in 
't voorjaer een oven steen vroech heeft afgebacken, door behulp 
van andere steenplaetsers bij leeninge van raeuwe steen, die over 
gevormt was, 't welck hem bij alle de presente heren steenplaet
sers is affgeslagen. En is geteyckent bij preses en' ·vormmeesters. 

3. Deri zen September I661 bijeenvergadert sijnde het meren
deel van de heren steenplaetsers ende bij den heer preses in 
omvraech gebracht wesend, off het 31e artyckel van het ge
nerael reglement niet en behoorde soodanich te werden geinter
preteert ende verstaen, dat yder van de heren steenplaetsers 
behoorden te responderen ende te voldoen alle 'tgene waerinne 
de respective ondermeesters ofte ommegangers haer soudt=m mogen 
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koomen te buyten te gaen, is bij meerderheyt van stemmen gere
solveert ende vastgestelt, dat off het in den toekomstigen' ende 
daeraen volgende jaren quame te gebeuren, dat yemants on
dermeester, ommeganger ofte yemant van derselver wegen 
tegens het voorsz. 3Ie artyckel ofte eenich ander poinct van het 
voorsz. reglement quame te misdoen, dat den oppermeester off 
steenplaetser daervoor sal moeten instaen en oock presteren 
en betalen alle 'tgene, 't weIck ten laste van deselve ondermees
ters ofte ommegangers is gestatueert. Actum ut supra. 

4. Den 7en Febrewario 1662 is op de doleantie van Hendr. 
Woutersz, alsoo op den 2en Augucsti 1661 was geresolveert, dat 
men in desen jaere in yder oven soude backen drie mael, goet
gevonden, dat men aen hem soude uytsenden drie commissaris
sen,daertoe nominerende de heren Comelis Anthonisz. Buyte- · 
vest, Johan Walwijck en Mr. Niclaes Dedel, ten fyne omme hem 
te disponeren, dat hij de voorsz. resolutie van 2 Aug. soude acqui
esceren, en soo sulx niet en soude willen vallen, dat de gecom
mitteerden weder gekoomen sijnde, alsdan op een extra-ordina
ris te Ieggen vergadering souden raport doen van haar weder
varen. 

5. Den 15en Febrewario 1662. Bij de voorsz. gecommitteerden 
rapport sijnde gedaen, is naer deliberatie en omvragen met 
meerderheyt van stemmen geresolveert de resolutie van den 
2en Augusti 1661 te altereren en vastgestelt, dat men desen 
lopende jaere in yder oven soude vermogen te backen- twee 
maeI, weI minder, maer niet meerder. 

6. Den 5en Maert is ter extra-ordinaris vergaderinge voorge
lesen seecker request, die op de naem van Adriaen Schoonhoven, 
wonend tot Gouda, was gepresenteert aen de Staten van Hollant 
en door de heren burgemeesteren alhier aen den preses behan
dight, tenderende deseive request omme octroy te hebben orntne 
met seclusie van andere steenplaetsers in Rijn1ant Ilioppen 1.) 
te mogen backen. Ende daerop gedelibereert en: een omvraech 
gedaen sijnde, is geresolveert, vooreerst burgemeesteren te be
dancken voor haere sorge en liefde en voorts te versoecken, dat 
Haer Achtbaren daerinne geliefden te continueren en te helpen 

1) Onder moppen verstaat men een groot 500rt steenen. Tegenwoordig worden stee
nen van die afmeting niet in Rijnland, maar op steenpiaatsen iangs de rivier de Waal 
vervaardigd. • 



EEN PRODUCTIEKARTEL IN DE 

besOrgen, dat wij ons VOrig vrijdom mochten blijven genieten. 
7. Ter selver vergaderinge versocht sijnde bij Comelis Crijnen 

van Zwieten om voor dit lopende jaer vijf mael te mogen backen 
in beyde sijne ovens in plaetse van viermael, omdat hij 't jaer 
te vorens maer vier ovens gebacken hadde, is hem sijn versoeck 
ontseyt en geordonneert te gedragen naer resolutie van den 1:5en 
Febrewario verleden, op peyne als in de generale resolutie. 

8. Den len Augusti 1662 is geresolveert in den toekomstigen 
jaere van 1663 te backen in yder oven drie mael, weI minder, 
maer niet meer. 

9. Den len September bekennen wij, hier ondergeteyckende 
steenplaetsers in Rijnlant, ter eene, verkocht, ende Hendrick 
Woutersz., steenkooper tot Amsterdam, terandere sijde, ge
kocht te hebben eeri;t 100.000 hartsteen, die gebacken is in de 
twede ofte laesten oven van den jaere 1662, boven de 100.000 steen, 
daerover met sr. van der Spelt op den 2en September 1:660 is ge
contracteert. Verder uyt yder oven, die gebacken sal werden, in 
den jaere 1663 en 1664 100.000 steen, om de somme van 3 gl. 
10 stuyver yder duysent, te betalen de 100.000 steen, die gebac
ken is in den laesten oven van den jaere 1662, in Julio van den 
jaere 1663. Doch yemant eerder off voor dien tijt sijne betalinge 
begerende, sal sich hebben aen sr. van der Spelt te addresseren. 
De steen, die gebacken sal werden in den jaere 1663, te betalen 
in Febrewario 1664, en die gebacken sal werden in den jaere 1664, 
in Febre~ario 1665. Des dat Hendrick Woutersz. de keure be
bout, off hij uyt den laesten oven van den jaer 1664 106.000 
begeert te hebben ofte niet. Doch wijders met desen verstande, 
dat voor date van 't resolveren van d' ovens, die in den jaere 1664 
sullen werden gebacken, ter wederzijde communicatie sal werden 
gehouden, omme alsoo gesamentlijck daerop te resolveren. 

Wijders dat geen steenplaetsers, directelijck off indirecte
lijck, sullen vennogen aen eenig steenkoopers tot Amsterdam 
de hartsteenminder te verkopen als 3 gl. Isstuyvers en yemant, 
sulx genegen sijnde, sal deselve voor een ander aen van der Spe1t 
moeten presenteren. En ter contrarie yemant bevonden werdend 
sulx naer desen te hebben gedaen, sal tot boete sijne betalinge 
een jaer later ontfangen als voren is geseyt. Ende wert voorts 
versocht het gecontracteerde en boven verhaelde te secreteren. 

, Actum op den voors. Doelen, date als voren. 
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10. Den 7en November is vastgestelt, dat alle de genoome 
resolutien in toekoomende alleen bij preses en vormmeesters 
sullen werden geteyckent, des in 't hooft de presenten sullen 
werden gestelt en een dach off twee te voren de poincten, die 
alsdan sullen werden voorgestelt, schriftelijck werden verwit
ticht; des dat het geresolveerde en geconc1udeerde de absenten 
sal werden bekent gemaeckt. 

II. Den 7den dito sijn Jacob Wollebrantsz. Verhagen en Wil
lem van Arckel gecondemneert in een boete van roo guldens, 
te betalen aen preses en vormmeesteren, te appliceren d'eene 
helft ten behoeve van den armen en de wederhelft ten profijte van 
de gemene steenplaetsers, omdat sij tegens het 37e art. in desen 10-
pende jaere drie vormers hadden gebruyckt op haere steenplaets. 

12. Den 5den December is voorgedragen, dat Verhagen en van 
Arckel voomoemt tegens het lIe art. van de ordonnantie en de 
resolutien, genoomen op den 2en August 1661, hadden afgebrant 
een derde oven, ende alsoo vervallen waeren in een boete van 
500 gl. ten behoeve van de armen. 

13. Den 6en Martii 1663 bij Pieter van Assendelft versocht 
sijnde, off hij het vier voor den 20en Mey in sijn oven soude mogen 
steecken, is bij eenparicheyt van stemmen sulx afgeslagen, niet
tegenstaende de nootsaeckelijckheyt, (soo hij seydel, vermits het 
nederstorten van sijn haechhuys 1) sulx vereyste. 

14. Den 6en dito is goetgevonden, dat men de resolutien ten 
laste van Jacob Wollebrantsz. Verhagen en Willem Huybertsz. 
van Arckel, op den 7en November en sen December 1662 respec
tive genoomen, ter executie soude stellen en de huyssittenmeeste
ren daervan notificatie doen en haer alle nodige behoeften ter 
handen stellen. 

15. Den 6en dito is noch geresolveert, dat alle boeten en breu
cken, 500 tegens de gedruckte ordonnantie als anderseits vallende, 
voortaen door preses en vormmeesteren indertijt sullen werden 
ingevordert off ter executie gestelt, soodanich als sij bevinden 
sullen te behoren. 

16. Den 23en April 1663, voorgelesen sijnde een request op 

1) Tegenwoordig worden op verscheidene steenplaatsen nog haaghuizen aangetrofien. 
Dit zijn loodsen, die zoo gebouwd zijn, dat de wind er vrij spel in heeft. De steenen, die 
half droog zijn, worden in deze loodsen geplaatst en worden later van hieruit naar de 
ovens gebracht. 
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den naem van de burgers en ambachtsluyden, handelende in steen 
binnen Amsterdam, gepresenteert aen de Staten van Hollant, met 
de apostille, daerop gestelt opden IgenMaert en I3en April respec
tive; oock een missive bij de heren Gecommitteerde Raden ge
screven aen burgemeesteren alhier, van date den 20en April, aIle 
den preses Assendelft ter hande gestelt door gemelte burgemeeste
ren op den 21en dito, tenderende het versoeck, bij request gedaen, 
om kleynder moppen en pannen te mogen backen, is geresolveert 
Haer Ed. Mog. Gecommitteerde Raden te versoecken en voor 
te dragen, dattet placaet, op 't steen- en pannenbacken . ge
emaneert, in stant en vigeur moehte blijven sonder verandering, 
en dat sulx door gecommitteerdens Haer Ed. Mog. souden wer
den aengedient. Ende sijn voorts daertoe gecommitteert de heer 
Corn. Antonisz. Buytevest en Comelis Crijnen van Zwieten, nef
fens Pieter van Assendelft, van Ringelenbergh en Mr. Hendrick 
van Gerwen, die bij de heeren burgemeesteren alrede tot hooft
luyden in conformite van den .placate van Haer Ed. Groot Mog. 
waren gestelt tot recherge en . onderhoudinge van dien. 

Den 15en Mey 1663 bij de voom. gedeputeerdens en hooft
luyden raport sijnde gedaen ter extra-ordinaris vergadering, 
zijn de gedeputeerdens en hooftluyden bedanckt ende versocht 
haere commissie voorts uyt te voeren. 

17. Den 15en dito is het 37e art. van 't reglement hiermede 
geamplieert, dat soo wie in toekoomende op een enckelt werck een 
derde vormer komt te gebruycken, voor yder dach sal verbeuren 
25 gld., te appliceren d'eene helft voor het collegie en de weder
belft voor den armen. 

18. Den 15en dito is voorgestelt, dat Assendelft en de Veth 
voor den 20en Mey het vuer in den oven hebben gesteecken con
trarie het 36ste art. Is geresolveert de saecke tot de naeste ver
gadering in advys te houden, mits dat deselve interim beloofden 
haere ovens niet eer te openen off uyt te kruyen als den 20en 
Juny, ten waere yemant anders eerder quame uyt te kruyen. 

19. Den 15en dito is aengeseyt aen Willem Huybertzs. van 
Arckel, dat hij de novo en sonder consent meer als twee vormers 
hadde gestelt op haer nieuwe werck, contrarie het 37ste art. 
Doeh heeft deselve hierop verklaert, dat hij met sijn compagnon 
van meyning waren een losen oven te backen desen jaere 1663 en 
ten naesten jaere een bemuerden oven te sullen laten maecken. 
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20. Den 2gen Mey extra-ordinaris vergadering sijnde, heeft sr. 
van der Spelt voorgedragen, dat eenige het contract van koop 
hadden gebroocken ofte tegengegaen en derhalve versocht om die 
en andere redenen van de koop te sijn ontslagen. Waerop sijnde 
gedelibereert, sijn de heren Dedel en Piaet, mitsgaders Buytevest 
en van Gerwen versocht en gecommitteert om met van der Spelt 
te spreecken en middelen uyt te vinden om hem contentement 
te doen en bij 't contract te houden, en daerop heeft hij aenge
noomen sich te bedencken en binnen 12 a 14 dagen bij missive 
sich daerover te verklaren. 

2I. Den zen July 1663 ter extra-ordinaris vergadering voor
gelesen sijnde de missive van Hendrick Woutersz., die alsnoch 
versocht ontslagen te sijn van 't accort van koop, is geresolveert 
drie person en te committeren om met hem mondeling tespreecken 
tot Amsterdam, en sijn daertoe genomineert Assendelft, de preses, 
Piaet als vormmeester en de heer Buytevest, met macht oock 
om voor een jaer off twee koop te maecken, doch de prijs te secre
teren, totdat de betalinge geschiede. 

22. Den 7en August 1663 in deliberatie geleyt sijnde, hoeveel 
ovens dat men soude backen in den toekomstigen jaere 1664, is 
bij eenparige stemmen geresolveert, dat men de resolutie dien
aengaende soude differeren tot den eersten Dynsdagh in Febre
wario 1664. 

23. Den 7en dito is mede geresolveert, dat men op den 28en 
Augusti als naer ouder gewoonte soude houden de vrolijcke mael
tijt en daertoe sr. van der Spelt mede versoecken. 

24. Den 28en dito is geresolveert, dat men alle maent 12 stuy
vers soude contribueren en door d'ordinaris knecht van yder 
steenplaetser, in Rijn1ant onderhorich, op laten halen en de pre
ses beha:ndigen om tot de vrolijcke maeItijt jaerlijx bewaert en 
alsdan geemployeert te werden, met desen verstande nochtans, 
dat degene, die maentelijck niet en soude genegen sijn te contri
bueren, oock geen part off deel daeraen soude hebben. 

25. Den 31en Aug. sijn verkoren tot preses mr. Niclaes Dedel, 
tot vormmeesters mr. Hendrick van Gerwen enJ ohan van CamPen. 

26. Den 5en Febrewario 1664 is bij pluraliteyt van stemmen 
de resolutie op 't maecken en backen van de ovens bij provisie 
gecontinueert tot den eersten Dynsdach in Martii aenkoomende. 
En in Martio is 'tselve gecontinueert tot April. 
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. 27. Den len April 1664 gedelibereert sijnde op 't maecken ende 
backen van de ovens in desen lopende jaere en oock voorgelesen 
sijnde een missive van Hendrick Woutersz. van der Spelt, is 
geresolveert, dat men desen jaere soude vermogen te backen in 
yder oven drie mael, weI min, maer niet meer. Is mede geresol
veert, dat omme met van der Spelt te handelen, souden werden 
gecommitteert eenige uyt het collegie, en sijn daertoe genomineert 
den preses en vormmeesteren met de heer Buytevest. 

"28. Den 7en April 1664 sijn de gecommitteerde verdragen met 
Hendrick Woutersz. van der Spelt over de koop van 200.000 hart
steen uyt de twee eerste ovens, desen jaere te backen, en heeft van 
der Spelt daervoor uytgelooft 3 gl. 8 stuyvers voor yder duysent, 
te betalen de eerste helft in Febrewarlo en de wederhelft in April 
1665· 

Doch heeft van der Spelt mondeling noch belooft op 't aen
houden van Dedel en van Gerwen, dat hij aen de steenplaetsers 
beneden Leyden, te weten nae Leyderdorp etc., voor yder duysent 
een stuyver meer soude geven, en sulx 3 gld. 9 stuyvers. 

29. Den sen Augusti is geresolveert, dat men vermits den 
beswaerlijcken tijt het houden van de vrolijcke maeltijt bij pro
visie soude continueren en oock noch wat uytstellen het resol
veren op het backen van de ovens in den toekomstigen jaere 
166S· 

30. Den 26en Augusti. Alhoewel op dees tijt de vrolijcke mael
tijt placht gehouden te werden, soo is nochtans vermits den be
swaerlijcken tijt deselve bij provisie gecontinueert en niettemin 
op date verkoren tot preses mr. Hendrick van Gerwen, tot vorm
meesters mr. Harmen van der Meer en Jacob Arentsz. van Acht
hoven. 

31. Den ¥n November 1664 is bij meerderheyt van stemmen 
in plaetse van Claes Teunisz., die overleden was, tot vormbeslager 
verkosen Pieter Willemsz. Vermij, hoefsmidt, wonende op de 
Haerlemstraet. En omme te suppleren de plaets van Lodewijck 
de Coninck, gewesene vormmaecker, dieoverleden was, sijn voor
geslagen ofte genomineert Maerten Ouwerogge, Carel de Moor 
en Johannes van der Gaeff, met dien verstande dat ter naester 
vergadering een daeruyt soude werden geeligeert. Is mede gere
solveert, dat 'tgene alsdoen verteert was, bij den preses uyt de 
gemene casse soude werden betae1t als naer ouder gewoonte. 
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32. Den 2en December 1664 is bij pluraliteyt van stemmen uyt 
de vorenstaende drie personen tot vormmaecker ge~geert Carel 
de Moor. 

33. Den 7en April 1665 is bij pluraliteyt van stemmen gere
solveert, dat men in den jaere 1665 soude backen in yder overt 
twee mael, weI minder, maer niet meerder. 

34. Den 25en Augusti 1665. De vrolijcke maeltijt, die op dees 
tijt placht gehouden te werden, is vermits den bekommerlijcken 
tijt gecontinueert tot de naeste bijeenkomste, om alsdan daerop 
te resolveren. 

35. Op date zijn bij pluraliteyt van stemmen verkoren voor den 
toekomstigen jaere 1666 tot preses mr. Herman van der Meer, 
tot vormmeesteren NiClaes Claesz. Moy, Abraham Ie PIa. 

36. En is wijders geresolveert omme in den jaere 1666 te bac
ken in yder oven eens, weI minder, maer niet meer. 

37. Ten selven dage, wat later in den avont, is noch geresoI
veert en vastgestelt, dat "de ordre, die voor desen op 't aerde 
maecken is geweest, wederom in treyn en observantie soude 
werden gebracht, en om sulx" te beter te doen effectueren, dat 
men deselve wat soude amplieren en dan voorts laten drucken 
bij forme van extract, gelijck naderhant geschiet is. 

38. Den 6en April 1666 is bij het collegie off weI de presente 
heren goetgevonden van Jacob Wollebrantsz. Verhagen en Willem 
Huybertsz. Arckel af te vorderen de boeten, bij haer verbeurt 
ter saecke dat sij in den jaere 1664 op haere plaets eenigen tijt 
met drie vormers hadden gevormt; oock dat ingevordert souden 
werden de absentiegelden en andere kleynicheden; en sijn tot sulx 
preses en vormmeesteren geauthoriseert. 

39. Den 3en Aug. 1666 in deliberatie geIeyt sijnde het backen 
van de ovens in den jaere 1667 en 't houden van de vrolijcke mael
tijt, is vermits de veranderlijckheyt van den toestant des tijt, 
de resolutie op het backen van de ovens uytgestelt tot op den 
eersten Dynsdach in Januario 1667, en dat op den Iaesten Dyns
dach in Augusto vermits den bedroefden tijt ter oorsaecke van 
den oorlogh met Engelant 1) geen vrolijcke maeItijt soude werden 
gehouden, maer ecbter een preses en vormmeesteren gekosen 
en onder een eerlijcke maeltijt geluckgewenst en de kosten daer
van, als op heden gevallen, uyt de gemene beurse werden betaelt. 

1) De tweede EngeJsche oorlog. 
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40. Den lesten Augusti I666 sijn bij pluraliteyt van stemmen 
verkosen tot preses Niclaes Claesz. Moy, tot vormmeesteren 
Comelis van Buytevest, Leendert van der Maes. 

4I. Den 4en January 1667 is geresolveert, dat in desen jaere 
maer eene oven soude mogen werden gebacken, weI minder, 
maer niet meer. 

42. Den 2en Augusti 1667 is geresolveert, dat de resolutie op 
het maecken off backen van het getal van de ovens sal werden 
uytge'5telt tot den eersten Dynsdach in January 1668. Item dat 
de vrolijcke maeltijt op den laetsten Dyn'5dach van dese maent 
sal werden gehouden. 

43. Ende sijn voorts preses en vormmeesteren geauthoriseert 
omme Dirck Jacobsz. Verbaen des noot bij middelen van justitie 
te constringeren, ten eynde deselve sich voortaen nae het ge
maeckte reglement en de resolutien, dien conform genomen, soude 
hebben te reguleren, alsoo deselve een steenplaets aen de Heymans
wateringe hadde gehuert en van meyninge was tegens de genome 
resolutie tweemael daerinne te backen, onder pretext, dat deselve 
oven buyten 't reglement was en bij oock een jaer off twee 
geen steenplaetser was geweest. 

44. Den 30en Augusti sijn bij pluraliteyt van stemmen voor 
den toekomstigen jaere 1668 verkoren tot preses Leendert van 
der Maes, tot vormmeesteren Willem Symonsz. Hasius, mr. 
lochem Tierens. 



III. 

SCHEEPSREKENINGEN VAN ENKELE DER VROEGSTE 
GUINEA-VAARTEN, MEDEGEDEELD DOOR 

Dr. H. E. VAN GELDER. 

Gerard Brandt verhaalt in zijn "Historie van Enkhuysen" 1), hoe de eerste 
tocht van Nederlanders naar de kust van Guinea het gevolg was van een 
toeval. De Enkhuizer schipper Barent Erickz. namelijk, die in November 

1590 uitgevaren was van zijn geboorteplaats om eerst naar Hamburg en 
vandaar naar Barbarije te gaan, om tenslotte koers te zetten naar Brazilie, 
was op het laatste deel van deze verre reis genoodzaakt aan het eiland del 
Principe te landen, ten einde zijn schip, de "Sint Pieter", te herstellen. 
Nauwelijks daarmede gereed, werd hij overvallen door de bewoners van St. 
Thome en op dat eiland een paar jaar gevangen gehouden. Van Fransche 
slaven, door een Portugeesch schip afgezet en met hem opgesloten, hoorde 
hij tal van bijzonderheden over de Goudkust, en toen hij - op welke wijze 

vertelt Brandt ons niet - in Maart 1593 weder in Enkhuizen terugkwam~ 
wist hij de ondernemende kooplui daar er toe te bewegen hem een klein 
schip "de Maeght van Enkhuysen", toe te vertrouwen om naar de Goud
kust te varen. Het schip, dat slechts 40 last mat en niet meer dan 25 man 
aan boord had - zij het ook met 14 stukken geschut, - had een voordee
lige reis: na 9 maanden immers, in Maart 1594, bracht het 8 a. 9 last peper, 
7 a. 8000 11 olifantstanden en bovendien heel wat goud mede. 

De faam van deze reis ging door Holland en wekte velen tot navol
ging. Wij zijn juist in de jaren van de aan aIle kanten als het ware een uit
weg zoekende ondernemingslust. Maar of schoon meer algemeene cijfers 
weI bekend zijn, zooals de opgave, dat van 1593 tot 1607 meer dan 200 
schepen de Goudkust bezochten, bijzonderheden van elk dier vaarten wist 

men niet; zelfs de oudste "Bescbrijvinghe" door een Hollander van "het 

Gout Koninkrijck van Gunea", gegeven in 1602 II), bevat over zijne reis 
en de feitelijke uitkomsten ervan eigenlijk niets. 

1) BIz. 161. , 

") Door Pieter de Marees. Zijn "Beschrijvinghe" is in 1912 door de Linschoten-vereeni
ging opnieuw uitgegeven met een doorwerkte inleiding van den heer S. P. L'Honor~ Na
ber. 



REKENINGEN BETREFFENDE 

Het was dus weI een bijzonder fortuintje om in de in het Algemeen
Rijksarchief bewaard wordende papieren van den Delftschen burgemees
ter Nicolaas Adriaensz. van Adrichem ook enkele scheepsrekeningen te 

vinden van Guineavaarten in de jaren 1594-'96, welke rekeningen ons 

inderdaad ten opzichte van zulke ondern~mingen verschillende merkwaar

dige bijzonderheden kunnen onthullen. Over den Delftschen grootkoop
man van Adrichem behoef ik hier niet veel te zeggen. Ik kan verwijzen 
naar hetgeen ik over hem en zijn bedrijf elders mededeelde I), en ook weI 
naar het volgende J aarboek, waarin ik verschillende scheepsrekeningen en 

andere stukken uit zijn handelspapieren hoop te publiceeren, waarbij dan 

meer zijn bedrij£ in het algemeen ter sprake zal kunnen komen. De vaarten 
naar de Goudkust immers stonden daar min of meer buiten; konden daar 
ook gemakkelijk buiten staan, omdat het de gewoonte was elk schip voor 
elke vaart afzonderlijk uit te reeden, zoodat elke vaart een afzonderlijke 
onderneming werd. Van Adrichem, ondernemend, scherpzinnig en ver
mogend koopman, vervulde daarin weI een hoofdrol als boekhouder van 

de reederij, maar zulk een vaart kan toch zonder eenig bezwaar bezien 

worden buiten verband met het overige vrachtvaartbedrijf. Het heeft 
zelfs iets v66r om dit deel der rekeningen vooraf uit de publicatie te lich
ten, omdat het tot andere beschouwingen aanleiding geven moet dan de 
gewone rekeningen, die slechts de zich tot Europa beperkende vrachtvaart 
betreffen. 

Behalve door wat De Marees vertelt, weten wij niets vanden eigenlijken 
Guinea-handel. Dr. H. WlI.tjen, die de ontwikkelingsgeschiedenis onzer be
trekkingen met. de Goudkust aan een speciaal onderzoek heeft onderwor
pen I), kan eerst uit het midden der zeventiende eeuw nadere bijzonder.~e

den geven, die over vaarten en ladingen handelen en die aan de enkele 
vroegere geschiedschrijvers, De Jonge eerst, en in de laatste jaren Door

man, nog onbekend waren. Ik mag dus veilig zeggen, dat de beide uit
voerige vaartrekeningen over van Adrichems reederij een leemte in de 
kennis onzer handelsgeschiedenis helpen aanvullen. 

Immers al zijn het slechts bepaalde zaken, die wij eruit leeren, juist door
dat wij de beschrijving van De Marees ernaast bezitten, is het toch mogelijk 
een denkbeeld te krijgen van zoo'n gewaagden tocht. 

Het scbip, de Goede Hoop, waarmede de eerste der beide tochten werd 
gemaakt, was waarscbijnlijk tamelijk groot, meer dan 100 last, met eene 

1) Zie Oud-Holland, 1916, bIz. 133 en vlg. 
I) In een artikel: .. Zur Geschichte des Tausehhandels an der Goldkiiste urn die Mitte 

des 17. ]ahrhunderts", in de in 1915 aan Dietr. Schafer aangeboden FuUc1Irift, aldaar 
biz. S27 en viS. 
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bemanning van we1licht 40 Dl&n, goed voorzien van verdec1igingsmiddeleo. 
want men wist, dat de Portugeezen de Goudkust scherp bewaakten. Be

halve het handgeweer stonden er 14 gotelingen aan dek en er was 1266 

pond kruit aan boord. Het was zaak om als de Hollandsche haven verla

ten was, tochtgenoo~n voor de vaart door het Kanaal te weken voor 
meerder veiligheid. Meestal trouwens kon men enkele convooischepen 
aantreffen. Maar was men eenmaal in den Oceaan, dan moest men voor ei
gen veiligheid zorg dragen. Het was geraden niet te dieht·onder· de Spaan

sche kust te varen, maar men durfde, in de 16e eeuw althans, toch ook Diet 

al te veel westelijk aanhouden, ten einde niet in onbekende zee&t te ver

vallen. Zoo ongeveer ter hoogte van de Portugeesche Berlengas-eilanden 

- de Berlies heeten zij in de Marees' reisverhaal - vierde men oen 
500rt Neptunusfeest "ende doopte het volek nae ouder ghewoenten". 
In de zeventiende eeuw zou die ruwe plechtigheid naar de linie verlegd 

worden. 

Men voer bewesten de Azoren en Madeira om en naderde dan Kaap Verd 
om zoo voor de Goudkust aan te komen. In dat laatste gedeelte der reis 

had men meestal met windstilten te kampen. Het sehip van De Marees 
bijv. bereikte zijn doel niet, voordat het bijna 25 daghen "in stilte"· gedre

ven had zonder veel gevorderd te wezen. Maar daamA zag men dan ook 

het land van de Goudkust met "groote blijdschap". 
Curieus was de seheepslading: het geheele schip was volgestopt vooreerst 

met ijzeren voorwerpen als : spaden. bijlen en dergelijke. wegende 65.000 

pond, maar vooral met koperen ketels en bekkens, van verschillenden 

vorm en grootte; van de grootste soort bekkens waren er 48. zij wogen 50 

pond het stuk en kostten 27 gulden inkoopsprijs I Bekkens trouwens wa
ren het meest gewild, want er werden nog verscheiden ketels tot bekke~ 

vervormd. eenmaal 193. en andermaal 42; de groote ketels moesten van 
ijzeren banden voorzien worden; er werden daarom 221 extra "in banden 
geslagen." Dan waren er 4 vaten met tinwerk, DOg wat losse tinnen kan

nen. zak- en houwmessen, lepels, borden, wat aardewerk enz. 
De derde 500rt goederen waren versehillende soorten geweven stoffen, 

507 el ruw linnen, 2428 el wit, nog eens 1200 el ongekleurd; 16 stukken 

baai van allerhande, 34 el armosijn; ook bewerkte goederen als karpetten, 

en dekens, ook 6 paar gebreide hoozen, 12 gestoffeerde hoeden, 12 hemden. 

Tenslotte was er een voorraad "blauweorael ende andersnui steringe". 

Het merkwaardige van dit cargasoen is weI, dat het samengesteld is 

met een vrij juiste kennis van wat men aan de Goudkust verlangde. Men 
behoeft De Marees' "Beschrijvinghe" maar in te zien om daarvan de be-

IUD, ECON.·HIST. ARCHIEF'. JAARBOEK 2. 16 
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wijzen te vinden: in hoofdzaak gee£t De Marees dezelfde zaken op a1s die 
welke er' ing8.ng vonden 1). 

Over de "coralen", waannede niets meer dan gekleurde glazen kralen 
bedoeld worden, verhaalt De Marees, dat die ook zeer gezocht waren, "van 
aIle couleuren; maer d'een couleur hebben sij liever als d'ander; sij smij

ten se in vier of vij£ stucxkens ende dan slijpen zij die op eenen steen, (ge
lijc de kinders de kerssesteenen slijpen), ende die snoeren sij aen basten 
van bomen, met busselen van thien aen malcanderen; drijven hiennede 
groote coopmanschap ende handelinghe". Inderdaad, vrijwel de geheele 
lading, die ik noemde, klopt met De Marees' beschrijving. Men moet nu 

echter niet denken, dat het zoo heel goedkoope rommel was. De "koralen", 

het bleek, waren slechts "snorrepijpen" en kostten weinig, maar het gan
'sche overig cargasoen beliep toch een inkoopswaarde van bijna 15.000 
gulden. Rekent men daarbij, dat het schip, met tuigage en bewapening, 
met mondkost enzoovoorts ruim 23.000 gulden kostie, terwijl aan loon 
van schipper en matrozen ongeveer 1.000 gulden per maand moest worden 
berekend, dan was toch het zeker niet geringe bedrag van ongeveer 

~ 0.000 gulden met zulk een tocht gemoeid. Men had de 40.000 gulden, die er 

'Contant moesten wezen, in 16 parten gedeeld, waarvan de schipper zelf 
er 6en voor zijn rekening nam. De overige waren onder Delftsche patricim 
geplaatst; maar niet ieder nam daarvan weder een vol aandeel: bij de 
afrekening komen er zelfs 96ste parten voor. 

Schipper Jan Outgersz., alias Jan Oem, die in 1594 kwam, zal nog weI 

1) Trouwens de meeste dingen zijn dezelfde, die door de Engelschen er in 1562 heen
gebracht waren volgens Hakluyt (aangehaald bij Naber). 

Van de "beckens" bijvoorbeeld scbrijft De Marees: "Dese beckens gebruycken sij tot 
diversche dingben; a1s de c1eyne nepten -), die gebruycken sij om olie in te doen, daer sij 
bun mede smeeren; de groote nepten gbebruycken sij om in de sepulture van de dooden 
op bun graven te setten, ende daerin te metsen, ende oock om d'een en d'ander in te 
dragben; barbier-beckens gbebruycken sij om bun mede te wassen ende als sij bun 
scheeren; faterbeckens t) gbebruycken zij tot scbeelen §) om over ander beckens te leg
gben, omdai daer geen vuylicheyt in en soude comen; de gbedreven beckens gebruycken 
sij om bun dingben fraycbeyt met baere paUeersels op te leggben; die grote Schotse 
pannen om een cabriet of vercken in te slaen ende daarin scboon te maecken, in plaets 
van een tobbe; die c1eyne coppiens sonder rant 'gebruycken sij om in te koken, ende is 
bun1iens een groot gerievelijck dinck: sij en begeeren daer gbeen stelen aent eyndt, a1s 
men se in ons landt gbebruyckt; ende diergbelijcken beckens van cooper, die de sche
pen daer in groote quantiteyt brengberi, ende bet landt daermede vervul\en .••• VoOr
der worden daer ooc groot boopen van ketels gebracbt, die sij veel besighen ende 
gbebruycken om water mede te halen uyt de putten en de valeyen; nocb roode cooper 
'smoorpotten, van blnnen vertint, die sij gbebruycken om water in te setten, inplaeta 
v~ een ton biers in baer buys te leggben." 

-) Napjes. 
t) Voor water-beckens. 
§) Deksel,. 
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Diet, zooals De Marees, telkens hebben moeten ervaren, dat er reeds andere 
schepen lagen handel te drijven.. Hij was immers zelf een der eersten, 

die er verscheen; maar hij yond de handelsgelegenheid toch Diet z66 als 

. hij had gehoopt en een deel van zijn cargasoen braeht hij onverkocht in 
het vaderland terug. De reden is in de rekening Diet opgegeven. Er staat 
slechts lacoDiek: "Jan Oem, schipper, is den 1gen Augusti, anna 1595, 
wederom tot Delffshaeven van Guinea gearriveert. Daer is op dese 

reyse verloeren 20.905 gulden"! - Er kwam trouwens nog een kleine 

15.000 gulden van dit verlies weder terecht. 
Maar de reeders lieten het daarbij Diet. Reeds 21 November was Antho

nis Adriaensz., een ander schipper, met een kleiner schip - "de Hoop", 
van 80 last - uitgezeild. Voor ongeveer 9.000 gulden was een deel van het 
oude cargasoen van Jan Outgersz. overgenomen, voor 11.400 gulden was 

daar bijgekocht, waaronder bijvoorbeeld voor weI 8.000 gulden Silezisch 

tinnen was aangeschaft, de grove stof, die door de negers voor kleeding zoo 
begeerd werd. Voor schip en uitreeding werd ruim 19.000 gulden gegeven, 
zoodat ook dit tweede schip een inleg van 2.500 gulden voor elk der, nu 
15 reeders noodig maakte. 

Anthonis Adriaensz. maakte het beter. Hij bleef ook een goed jaar weg, 

maar toen hij weerkeerde, had hij een lading in, die het vroegere verlies ge

heel dekken kon, en die, als men haar stelt tegenover de uitreeding van 
dit schip alleen, een overgroote winst vertegenwoordigde. 

De naam Goudkust bleek Diet ten onrechte aan het verre land gegeven 
te zijn. Immers men kon bij den terugkeer aan de Munt te Middelburg voor 

ruim 29.000 gulden aan goud verkoopen; de muntmeester te Kampen en 

een Amsterdamsch koopman kochten nog eens voor 20.000 gulden. Eenig 
"vals gout" brengt ons het verhaal van De Marees in herinnering, die de 
groote "subtielheyt ende snoodheid" van de negers laakte, waarmede zij 
den argeloozen Rollandschen k~plieden koper door het goud wisten 

te mengen en op allerhand maDieren minderwaardig goedje wisten te 
leveren. Ret beste middel daactegen achtte hij, "dat men de Negroos een 
weynigh castijt naar hun verdiensten"! 

Behalve het goud, bracht ons schip een voorraad van ruim 45.000 ~nd 
managetta-peper of paradijskoorn mede, welke, tegen 5 stuivers het pond 
getaxeerd, over de reeders werd verdeeld. Dan was er 4.000 pond olifants

tanden; bij elkaar was dat nog weder eens 14.000 gulden. De. lading be

droeg dus 63.000 gulden. . . 
Men verkocht tevens het schip met de kanonnen, de kogels en het kruit, 

de 10 bekkens, die nog over waren, de proviand en de tonnen, alles teza-
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men voor een kleine .5.000 gulden, zoodat de gansche ontvang tegenover 
de uitgaven een overschot opleverde van ongeveer 20.000 gulden. 

Dat bedrag is dUB de netto-winst, na aftrek van aile kosten, - ook van 
de ongeveer 6.000 gulden aan loonen, die door het scheepsvolk in dat jaar 

waren verdiend. Vijfduizend gulden was daarvan in Zeeland betaald : het 

is zeker daaraan te danken, dat de uitgaven-rekening een post bevat voor 

onkosten, te Vlissingen gemaakt voor chirurgijns, apothekers, verbinden 
van gekwetsten en zelfs voor de begrafenis van een man, alles tengevolge 
van een heftig .. krakeel", waarbij de baljuw te pas moest komen, die een 

viertal matrozen in hechtenis nam. 
De goede afloop van deze reis deed blijkbaar terstond tot een derde be

sluiten, waarvoor weder wat van de resten van het oude cargasoen werd 
overgenomen. Maar een nadere rekening is er niet van bewaard. Hoe het 
verder met het bedrijf gegaan is, weten wij dus niet. 

De rekeningen, die volgen, kunnen aan dit algemeene overzicht nog 
enkele bijzonderheden toevoegen, kleine 'trekjes, die het lezen, van der

gelijke stukken steeds weder tot een aangenaam werk maken. Ik wi! 

het genot niet bederven door ook die nog bier op te sommen. 
De stukken bevinden zich in het Algemeen Rijksarcbief en behooren tot 

de in de .. Verspreide collecties" opgenomen Collectie van Adrichem. 
H.E.v. G. 

1. 

1594· 

REECKENININGE VANT SCHIP ENDE CARGASOEN, GESEILT 

NAER DE CUSTEN VAN GUINEA DEN lIen AUGUSTI, ANNO 

1594, DAER SCHIPPER OP IS JAN OUTGERSZ. VAN ENCK

HUYSEN, ALIAS JAN OEM 1). 

A. tSchiP ende scheepsgereetschap, jwOfJiatule, amun"" van 
oerloege etule maentgelt costen als volcht: 

I. In den eersten cost eerst coeps thol 
scheeps mette masten, seylen, ancker 
ende touwen, soot tot Amsterdam lach 
bij Michiel Gerritsz. ende den schipper 
gecoft voer .•...................... Guld. 5.6so- 0- 0 

1) In margine staat: .. Jan Oem, schipper, is den 19den Augusti, anno IS9S, wederom 
tot Delffsbaeven van Guinea gearriveert. Daeris op dese reyse verloeren 20.905 gulden". 
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~. Item an timmeraets, seylen, ges1agen 
want, anckers ende touwe, mitsgaders 
proviande en de andere behoefte ende 
oncosten, tot Enckhuysen bij den schip-
per betaelt, als bij de dec1aratie ..... . 

3. Item tot Amsterdam gecoft per Jan 
Groenwegen 8 gotelingen, cruyt, roers, 
spiessen, coegels, als bij de dec1aratie 

4. Item bij mij tot Rotterdam gecoft van 
Pieter Lenertsz. 6 gotelingen, tot 2 gul
den thonderd, wegende 11.650 pont, 
mits 2 rampaerden, elck voor 100 pont 
gerekent, comt ................•.... 

5. Item betaelt voer 2i last tarwe tot be
schuyt te backen, te weeten Ii last tot 
I02i g. guld. ende I last tot 105 g.guld., 
tomt ............................ . 

6. Item verreyst ende verteert op Enck
huysen ende Dordrecht ...•..•..•... 

7. Item bij Jacob Buskens betaelt voer IIO 

Pruysse delen .................... . 
8. Item an bier, paspoert uyt Engelant, als

mede de bestellinge vanS.Excie., tezamen 
9. Item betaelt aen 'Pieter Lenertsz. als bij 

sijn dec1aratie voer vleys, wijn, hout en-
de aIle andere behoefte, tsamen ..... . 

10. Item betaelt voer 1.266 pont cruyts, tot 
40 guld. thonderd, met 6 coutelasten 

II. Item betaelt voer 858 pont specx, tot 13 
guld. thondert, met sout ende tonnen 

12. Item betaelt de seilmaeker ende lijn-
drayer tot Delff::;haevetl ........... . 

13. Item betaelt de bloeckmaecker volgende 
sijn dec1aratie .......... , ......... . 

14. Loopende oncost, bij mij betaelt aen 
vlaggens, van de trompetters, der boet
gesellen drinckgelt, met eni~ brand
hout, 7 elle wit laeken, lampen, sloeten, 
onder andere tsamen •...••...•...•• 

GuId. 6.300- 0- 0 

" 1.922-15- 8 

II 1.281-10- 0 

" 

" 98- 7- 0 

" 

" 

" 
2.151- 0-12 

" 5~5- 8- 0 

" lIS- 0- 0 

" 

" 51-13- 0 

" 
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IS. Loopende oncosten, bij de schipper be
taelt op DeHshaeven, vi:>lgens sijn de-
claratie ......... t •••••••••• : •••••• 

16. Item aen broet tot Willem Ariensz. op 
~ -Delffshaeven betaelt ............... . 

17. Item tot Dirck Phillipsz. bij de schipper 

GuId. 271.19- 8 

" 279-II- 4 

ende reeders verteert bij dec1aratie.." 220-10- 0 

18 . . Item bij Aeff Arris aen alderley c1eine 
oncosten betaelt...................... 126- 7- 4 

19. Item bij mij betaelt over aerbeytsloen 
aen de timmerluyden tot Delffshaeven, 
als hout, bij hen gelevert, ende andere 
.oncOsten, per reekening .............. IIo- 8- 0 

20. Item den huerman beloept voer 2 maen
den, mits enige penninge meer als 2 

maenden voer enige verschoeten, als per 
reeckeningh ........................ " 1.870- 6- 0 

21. Item den schipper in zee an gelde me-
degegeven .........................." ISO -0- 0 

. _ Sonuna cost tschip met alle gereetschap met de volle uyt
~ . ''redinge ende 2 maenden maentgeld op de hant gegeven, 

.tzaDlen . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 23.018 gld. 16 st. 

B. tCargasoen ofte coopmanschappen, gelaeden in .tboot, 
. -tenaemt "De Goede Hope", nae de costen van Guinea, daer 

schipper op is opt oogenblick Jan Outgers, cost als volcht : 

'I. In den eersten om 60 sticken roit smal 
lijwaet, als per reeckening van Jan J ans. 

·Teyts tot Haerlem, costen .......... GuId. 
2. Item aen goutsmits reetschap, 2 beckens 

.ende een weinich corael. . . . . . . . . . . . . " 
3. Item aen messen; leypels, boren, mus

ketten, carpetten, dekens, blaeu corael 
ende andere snuysteringe, tot Amster-
dam gecoft ........ -................ . 

4. I tern betaelt voer' alreley aertwerck, on
costen vant vervoeren van 't lijnwaet, 

\ '];2 ,gestoffeerde boeden, 6 haIff houwers 

.. 

732-18-08 

102-12- 8 

1.340 - 1- 4 
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ende andere, a1s bij de ' reeckening '. ' • 
~. Item betaelt voe~ 8 stucken rou lijn\ftet, 

lang 507 elle a 8t st. • . .........••.. 
,6. Item voer 50 stucken wit lijnwaet, lanok 

2428 elle a 7* st ................••. 
7. Item voer 24 stucken lijnwaet, 12 hem

den, 2 stucken surgen, als per dec1aratie 
van Jacob Bruynsz ..........••..... 

8. Item betaelt voer 16 bayen van alle cou
leuren, 20 boffers van drien, 4 vaten met 
tinnewerck, glaesen ende anders, per 
Jacob Bruynsz. dec1aratie ......... . 

9. Item betaelt voer 72 beckens, van 
Aecken gecomen ......•........ , ... 

10. Item over tmaecken ende slaen van 193 
ketels tot beckens ende 121 ketels te 
bbnden, tsamen ................... . 

II. Item voer 64.166 pont ijsers met spaen, 
bijlen ende anders, per declaratie van 
Arent Henricxsz. . ................ . 

12. Item over 42 ketels geslaegen tot bec
kens, betaelt aen Pieter Pietersz ..... 

13. Item over 221 ketelen in banden geslae
.gen, wegende 557 pond a 4B gld 
thondert .......................... . 

14. Item over 221 isere banden, vracht ende 
opwercken vant coper, 30 sack, 24 hou
messen, 6 tinne kannen ende 34* elle 
armesij tot 34 st. de elle, tsamen .••• 

IS. Item aen alderley cleine dhlgen ende on
costen, tbreecken vant ijser,tcoraelende. 
,anders per dec~aratie .............. . 

16. Item aen Michiel Gerritsz! over ~ paer 
gebreyde hoesen betaelt ............ . 

17. Item per Arent Henricksz. tot Dor
drecht gecoft een vat c1eyne gebruneer
de beckens, costende a1s bij sijn reecke-. . , . 
nmg ............................. . 

18. Item van convooy over theele cargaSoen 

~u1d., 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" . 

" 

" 
" 

154- 3- 8 

Z09- 2-12 

910-10- 0 

1.800- 0- 0 

z.II8-IB- 0 

293-12- 0 

199- 2-10 

3.8z5-11- 8 

94-19- 0 

z06- 8- 0 

I6g- 8- 8 

314- 8- 0 

II4-18- 0 
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19.- It~D;! .. voer 48:groete platbande beckens, 
wegende 2200 pOnt, thondert tot 54 

.: gld., samen ... •................... GuId. II.88- 0- 0 

20. Somma theele cargasoen cost .. 14.788 gulden 13 st. 10 p. 

Comt tschip ende cargasoen tsa-
men te costen ............. 37.Bo7 gulden 9 st. 10 p . 

. Comt yder sesthiende, paert . ' 2.362 gulden 19 st. 6 p. 
De schipper Jan Outgers21. 'heeft op sijn 
paert niet meer bijgeleyt als Boo guld., 
sulcx dat de gemeen IS reeders voor hem 
mooten verschieten ter tijt toe dat de 
reyse met Gods huIpe. volbracht is, die 

< somma van 1.562 g. 19 st. 6 p."bedra
gende up ieder Ise paert, twelck over de 
15 reeders gedeelt wert ......... " .. GuId. 104- 3-14 

,Comt ieder ~ paert te bedragen, inge-
rekent de 104-3-14 voerde 'schipper ver-
scoeten, de somma van .......... .. " 2·467- 3- 4 

.. Aldus gesloeten ende gerekent den 28en 
January 1595· 

tl.Comt yder n te bedragen ......... " I.233-II-IO 
Comt op mijn 1-paert van it- paert, we-
sende -h paert, te bedragen........" 4II- 3-14 

II. 

1595· -. 

RE~CKENINGE VAN ANTilONIS ADR~NsZ. TOT sCHIEDAMVAN 

- bl"mEDINGE MET SIJN LA.DINGE OP GUINEA; DIE UYT DE 

MAES GEsEYLT IS DEN 21 NOV. 1595 • 
. . , 

IIi margine ~ Dit' ~ip staet in 15 deel(en). 

A. 

, C~rgason, . gescheept in Anthonis Adriaensz., schipper van 
" S~iedam, naar GtHnea in NOfJemher 1595. 



• 

. V AARTEN NAAR GUlNU 

a. E"S# fJaN oude cargeuon, bij Jan ODm, schjpp", flJedertim 
gelwacht. 

1. In den eersten 900 staeven ijsers, tot 45 st . 
.stuck .................................. . 

2. Item 74 groote blatboemde beckens, wegende 
3390 N, tot II st., facit.............. . ... 

3. Item 240 Delffsche beckens, stuck 811 a 10 st., 
facit .................................. . 

4. Item 198 Schotse beckens, stuck a1s voeren 
5. Item 58 stucken smal lijnwaet, lanck 3146 

ellen, tot 5 st ..........................•. 
6. Item 72 stucken Schots linde, lang 1348 ellen, 

tot 6 st .........•....................... 
7. Item 1304 N tin a 8 st. tpont .......... .. 
8. Item 79 ketels, tot verscheyde prijsen gecoft 
9. Item 368t elle bae~ a 20 st. de elle .. 'I" •• 

10. Item IIO deecke vlelSmessen, tot 18 st. tdeke 
II. Item 26 deecke vleismessen, 129 dosijn swarte 

hechten tot 20 st. dosijn, 17 dobbelde dosijne 
met copere hechten tot 45 s1. dosijn, komt 
tsamen ................................. . 

12. Item It stuck root, een stuck geel ende een 
stuck blaeu lijwaet, tsamen met een lap bol-
lecraen ................................ . 

13. Item 50 treckijsers tot 16 st. stuck met gout-
smits gereetschap, tsamen geE!stimeert up .. 

14. Item aen corael, vals glas ............... . 
IS., Item aen 25 musketten ende roers ....•... 
16. Item 6 spaen, 6 trompetten tot 8 gld.; 20 st. 

de spa ........................ .......... . 
17. Item aen glaesen, kruycken ende aerdewerck 
18. Item aen boeren, beytels ende dissels ...•. 
19. Item aen cleyne roe de meskens endeschaerkens 
20. Item aen grote spelden, schaelen ende balance 
21. Item' aen een dosijn hoeden a 3 guld. stuck 
22. Item aen alderley reparatie en ongelde .... 

g. st. p. 

2.025- 0- 0 

1.864- 0- 0 

960- 0- 0 

792- 0- 0 

. 786-10- 0 

404- 8- 0 

525-12- 0 

1I3-IO- 0 

368-10- 0 
99- 0- 0 

90-13- 0 

50- 0- 0 

72- 0- 0 

25- 0- 0 

150- 0- 0 

54- 0- 0 

20- 0- 0 

12- 0- 0 

8- 0- 0 

20- 0- 0 

36- 0- 0 

399- 3-10 

Somma van oudts . .. .. .. 8.875-16-10 
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b. Coopmanschappen, van nieuws gecoft : 

.r. Item aen verscheyde stucken breet 
Slesifu" lijwaet, als bij de reeckeninge, op 
tijt van 9 maenden ................ GuId. 

2. Item aen oncosten op 'tselve lijnwaet. .. 
3. Item aen 100 c1eyne platboomde bec

kens, 3II barbierbeckens, 1030 camer
beckens, 71 beckens met ooren, 200 ke
tels ende 36 copere melckannen, beloo 
pende tsamende SOlllJll.a van ........ .. 

4. Item ISO . dosijn . messen met copere 
hechten tot 19 st. ~osijn, 296 dosijn paer 
messen met vergulde scheen tot 20 .st. 
dosijn, 50 dosijn mans-messen tot 20 st. 
tdqsijn. Item 50 dosijn paer vrouwe
messen tot 30 st. tdosijn, 50 paer met 
vergulde scheen a. 27 st.; comt metten 
ongelden ...... , ................... 

5· Item 529 carpetten tot 32! st. dosijn, 
met ongelden, den interest van 9 maen-

. _de~ weder afgetrocken ............. 
6. Item aen verbeteringe vant tin betaelt 

II 

II 

II 

7.go5-II- 0 

189- 1- 4 

2.281. ' 2-12 

545- 6- 8 

415-. 0- 0 

87- 4- p 

,Somma van nieuws ..• Guld . . II.417- 5- 8 

7. Comt tsamen tcargason 20.293 g. 2 ~t. 2. p. 

8. NOTA. 

, Daer is o~ elck 1\ v~ nieuws an gelde 
gefumeert ......................... Guld. 802-16- 7 
Daer is an lijnwaet op tijt 'gecoft, <tat . 
vervallen sal 21 JuIi 1596, mijn repar-
titie aen Tibout de Picker ende Baltasar 
Coy(ma)ns voor 7.905 gl. II st., comt 
elek -fr; d(eel), ... I!'" •••••••••••••• II 

Beloept ........ 1) 

i) De rest afgescheurd. . 

• 



VAARTEN NAAR GUINEA. 

B. 
Rekeninge, bi} Anthonis Cornelisz. g~kt uyt de ree

~keninge ende declaratie, bij Willem Fransz. overgeleven vane 
schip ende cargason van A nthonis Ad,.iaensz., den 21 Nov. I595 
uyt de Maes .gesey~ naer de c~sten van ,Guin,ea. . 

a. Ende ee1'st vant schip. 

I. tSchip, genaemt de Hoop, groot omtrent 
80 last, met IO gotelingen, 6 steenstuc
ken, roers, spiese, scherp en alderley 
amoilitie van oorloge, mitsgaders om
trent I600N cruyt, es bij mij geestinieert 
weerdig te weesen, soet uyter zee geval
len is,behalve coopmansgoet,.de somme 
van •........•.................... GuId. 8.000- 0- 0 

2. Ite1l\ Willem Fransz. stelt voor uytre
di,nge betaelt te hebben tot behoeff van 
de reys in also I1.38I g. 1st st. Welcke 
oncosten bif mij oversien sijnde, bevinde , 
te loepen aen de partien, hiemae vol
gende: 

a. In den eersten ,aen victualie, als bier, 
. broot, vlees,speck,.erreten, bonen, gprt 
ende diergelijcke montcosten, soe int 
toema~cken ' als in zee genoemen, . ter 
somma van .................. ; ... . 

b. Item an 3 piji>en wijn medegenomen, 
costende ................. ~ ....... . 

c. Item de wijnvaeten, biervaeten ende 
waetervaten, zijnde met ijsere hopen be
slaegen; comen tsamen te costen ..•. 

d. Item noch heeft de schipper medegenoe- ' 
men een jacht ofte groote schuyt, s,ijnde 
gesloopt, costende ........ ~ ........ . 

e. Item betaelt aen nieuwe seylen ende 
vers~e~en van de oude, als blijct bij de 
sackemaekers rekening ............ • 

/. Item betaelt aen geslaegert want .... 

" 4·66~. o. 0 

,-

iI '297- 0- 0 

" S80~ 0- 0 

" : 48o~ ,0- 0 

" I.08S- 8- ,0 

" 556- .0:- ~. 
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g. Item aen de smit aen ijserwerck betaelt 
en aen nieuwe masten ....•...... . . 

h. Item aen blocx ende kleyn get1~ych . 
t. Item vant schip te verdubbelen tegen 

tperikel van worm ende alle het timIne-

GuId. 380- 0- 0 

.. 224- Q- 0 

ren, cost. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 950- 0- 0 

i. Item aen harpuys, teer, kaerssen, sout, 
smout ende diergelijcke beboeften ... " 450- 0- 0 

k. Item den huerman aen twee maenden op 
de handt betaeIt, mitsgaeders eenige 
penn. aen de gasten verschoeten, tegen 
de wederomcomste te corten ........ " 1.200- 0- 0 

I. Item aen alderley c1eyne oncosten van 
vrachten, verteerde costen ende andere, 
tsamen bedragende ................ " 5II-Io- 4 1) 

GuId. 19.381-18- 4 

3. Sommacosthetscbipmetsijnuytredinge " 19.381-18- 4 
tCargason als biervoor .. ...... ...... " 20.293- 2- 2 

Comt tsamen GuId. 39.675- 0- 6 

Comt -h paert 2.645 gid. 
Comt -Icr paert 1.322 gid. 10 st. 
Comt op mijn t paert van h paert, 
wesende ~ paert, te bedraegen. . . . .. GuId. 44O-16-II 

C. 
Reeckeninge vant ca,gason, gecomen van Guinea metten 

schepe van Anthonis Adl'iaensz. van Schiedam, gea"iveeri in 
Zulandt in Fe'brual'i (15)97. 

a. Ont/anck. 

I. In den eersten gelevert ter munte tot 
Middelburgh 124 marck een onche 171 
engels gout, te betaelen met 64 Hongerse 
ducaten ende 20 st. payements ieder 
marck; comt ontfangen 7.951 ducaten 
tot 73 st. den ducaet, met 124 gid. 5 st. 
aan Ioopent geIt, comt tsamen aan geide GuId. 29.145- 8- 0 

1) .. Midts in deze 5II gJ. 10 st. ~ p. begrepen is de ISO gld., die de schipper bij de bems 
. beeft". 
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2. Item de reste van 't out, iUs 83 marck 
min I4 engels, sijn ge evert ende vercoft 
aen de muntmeeste van Campen tot 
651 Hongerse ducae yder marck, mits 
5 ducaten voor laec aige afgetrokken, 
comt 5.426 ducaten, die tot Amsterdam 
vercocht sijn tot 73t st., comt aen 10-
pend gelt met 43 gulden voor een ket-
tinsken ende enich vervalst gout daer 
buyten vercocht, tsamen ter somma van GuId. 19.915-14- 8 

3· Item noch ontfan~n uyten voors. 
schepe 347t sack maniget, wegende yder 
sack 130 pont, comt 45.175 11; deselve 
aen de reeders yder! sijn porcie uytge-
deelt; c~mende, gec;ter tot 5 st. tpont ... " II.293-I5- 0 

4· Item noch ontfangen .040 pont olifants-
tanden, gelevert den ~o Aug. !:len Antonis 
Comelisz. 0P 9 maenr dach, tot .<>1 
groot tpont, facit .................. 

" 2.070-10- 0 

5· Item tvoors schip i vercocht voor de 
somme van 2.IoOgld.l te betalen de helft 
gereet, deander heWl de 24 MarUi anno 
1598, comt ........ 1 ........... ....... 

" 2.100-0 - 0 

6. Item de gotelingen zijn vercocht metten 
scharp cruyten de an~ers als vo1cht: eerst 
6 gotelingen, wegende II.979 11; ende 6 
rapaerde voor 300 11 ,1 tot lIt gld. thon-
dert, ende voorts npg 2 steensticken, 
enich scharp ende cruyt, als per reecke-
ninge van Pieter Lehertsz. . ......... 

" 1·748- 1- 4 
7· Item aen Rut J ansz. 21 gotelingen, wegen-

de mette rampaerdent.oo 11 , en voorts 
an2 steenstucken end cruytende scharp, 
tsamenals perreecken ge, tersomma van 

" 40 2- 4- 0 

8. Item aen Aelbrecht iO! . gotelinge, we· 
gende 3.775 11, ende voorts aen cruyt 
ende scherp tsamen oor 776 gld. 6i st. 
Mits 540 gld. sullen b 'ven staen de reis 
uyt, comt per reeck ing .......... " . " 776:-06-12 
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9. Item noch gelevert aent nieuwe carga
son 10 beckens ende enige rommelinge 
tot 250 gId., 17 tonne souts tot 54 st. de 
ton; aen Iedige vaten 42 gId. ; aen broot 
ende broottonnen 84 gId.; comt tsamen GuId. 421-18- 0 

Totalis ontfanc.; .•. Guld. 67.883-17- 8 

b. UytgeeU tegens den VOO1'SZ. ontlanck. 

I. In den eersten bij Joost Jansz. tot VIis
singen aen oncosten betaelt int arrive
ren vant schip, te weeten Iootsmansgelt; 
om een anckerstock 4 £ 5 st. 5 p.; aen tol 
vant maniget ende tanden; aen weeck 
broot 10 £.; aen de 'chirurgijns van de 
gestorven timmerman 3 £ 10 st., aen sijn 
verteerde naecosten. Item 23 gld. aen 
cuypen ende lege tonnen, mits 10 £. voor 
sijn salaris ende 10 £. 8 st. 4 p. bij Arent 
Verburch aen oncosten gehad, ende an-
ders, tsamen per declaratie ......... . 

2. I tern de bottellier heeft aen victuali ge-. 
cocht gehadt ...•••.....•........... 

3. Betaelt de waerdinne tot Vlissinge, 
daer de gequetste laegen, bij accort 18 £ 
vlaemsch, comt ....... . ............ . 

4. I tern aen den apteker ende doctoor 
tsamen .......................... . 

5. Item betaelt 2 stadschirurgijns over de 
cuere aen de vier gequetste ter tijt toe 
dat se nae Rotterdam voeren, bij accort 
6 £ vlaemsch, comt ........... . ... . 

6. Betaelt aen de baillu tot ontslaginge 
van de gasten, bij hem in arrest genomen 
ter oorsaecke van de dootslach ..... 

7. Item aen incomende convoy van 40.000 
11 £rans maniget a. IS st. thondert en 
3.~ 11 tanden a. 25 st. thondert .• '. 

Guld. 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

321-12- 4 

loB- 0- 0 

36- 0- 0 

13-10- 0 

337-10- 0 
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8. Item verteert tot Vlissingen bij de ge
committeerde int affdancken vant volck ... 
ende lossen vant schip 28 £ 7 st. 6 p., 
comt. . .....•.......... '............ Guld. 170- 5- 0 

9. Item tot Middelburch verteert bij de-
selve ........ : ................... . 

10. Item verrijst, verteert van Delf up 
Middelburch en wederom op Hollandt, 
mits de soldaten haer coste en loon, in 
alles tsamen, mits de vracht ende on
costen van gequetste te Rotterdam te 
brengen .......................... : 

II. Item betaelt voor 2 Enge1sche laeckens, 
de gasten aen cleeren uytgedeelt vol
gende de belofte van de overleden 
schipper, 39 £ vlaemsch,' comt .....•. 

12. Item aen nieuwe hoeden haer gegeven 
als voore]l, mitsgaders gelt tot 2 pack 
kleeren aen de gequetsten .........•. 

13. Item aen de begraevinge van de schip
per vant schip ende de kist te sluyten. 
Item aen byer tscheep gehadt ..... . 

14. Item betaelt aen drie gasten, die tschip 
hielpen lossen, ieder 12 gld.; item een 
cuyper en 2 arbeyders; tsamen ..... . 

15. Item betaelt Govert Jansz. over diverse 
montcosten int lossen, huer van 4 arbey
beyders ende anders, bij hem betaelt aen 
lo~nde oncosten ................. . 

16. Item betaelt de vracht van Vlissingen 
herwerts van tcruyt, eenich maniget 
ende anders ...... .. ............... '. 

17. Item betaelt vant greyn up te wercken, 
te garbelleren, schoonmaecken,schuyt
hueren, overmeten, stortten, sacken up
houden, deursteken enz. Item tselve we
der te packen ende deylen; vracht van 
Rotterdam bier, aen solderhuer. In alles ~ 
t~'en .....•................. ". ;-. . 

'f 109-10- 0 

105- 2- 8 

" 234:' 0- 0 

II 52- 3- 0 

" 37- 7- 8 

II 39-13- 0 

II 38- 5- 0 

II 30:' 7- 8 

.. 57-12- 8 
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18. Item betaelt aen sacken, daer 'i greyn in 
gedeelt is •..•.•.•.•.•••••....•..•• Guld. 153-16- 0 

19. Item vracht vant broot van Vlissingen 
hier als aen boombroot betaelt...... . " ., 17- 2- 8 

20. Item betaelt aen Hans van Cuelen over 
sijn salaris vant gout te v.erw.isselen ende 
de reyscosten van Willem Joosten .... 

21. Item Joost Jansz. brengt noch aen on
costen naderhant betaelt te hebben per 
declaratie ........................ . 

22. Item aen Frans Speck over pilotaege int 
uytseylen & /, gld. Jande Recht vergeten . 
schult 2 gld. 19'/, st. Item aen Pieter 
Claesz. over taenen te voren onbetaelt 
gebleve III/I. gId., comt ............. . 

23. Item arbeyd en vracht, waechge1t, was
senaerstol. Item van de tanden tot Am-
sterdam betaelt ..................•. 

24. Item tot Middelburch per Verburch om 
oncosten op de tanden betaelt ..•... 

25. Item betaelt bij Pieter Lenertsz. over de 
montcosten, salaris van doctor en chi
gurgijns, aptekerie en als smert- en an
dere ongelden van de 3 gequetsten, mits 
de begravinge ende dootschult van den 
eenen, als vracht van een schip goet van 
Vlissingen, mitsgaders twaechgelt van 
scherp ende geschut, als per reeke-
ninge ............................. . 

26. Item, de maentgelden vantheelescheeps
volek uytgenomen de schipper ende 2 

jongens, bedragen per maent 472 gId.; 
en de reyse heeft geduert Izi/, maenden, 
boven de 2 maenden bij heurluyden op 
de handt ontfangen; comt betaelt, aflge
trocken de tijt van eenige, (die) vroeger 
verdronken en gestorven sijn, alsmede 
enich linden tot heur onderhout op de 

. Cqst genoten, suyver de somme van .. 

" 

" 

" 20-19-12 

" 

" 21- 3- 0 

" 474- 7- 8 

II 
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27. Willem Taey, cocxjonge, betaelt buyten 
de eerste monsterceel bij den hoep .. GuId. 32-10- 0 

28. Betaeit aen de schippers suster over huer 
van haer soon, kejuytwachter geweest 
sijnde, bij de hoep ....... : ........." 45- 0- 0 

29" Betaelt aen de weduwe van de schipper 
huer van denseiven tot 75 gulden ter 
maent, comt over 12! maent ........" 937-10- 0 

30. Item noch die voorsz. weduwe en die 
moeder van Antonis Adriaensz. tot een 
vereeringe geschonken ............. . 

'3'!. ' Item aen Govert Jansz. tot een ver
eeringe geschoncken voor sijn moyte nae 
des schippers doot ................ . 

" 150- 0- 0 

" 
60- 0- 0 

Somma totalis uytgeef .. Guld. 8.672-16- 0 1) 

32. Affgetrocken van de voorgaend~ ont
fang, blijft meer ontfangen als uytgege-
yen de somme van ................ GuId.59.2II- 1- 8 

33. Comt ieder vijftiende paert te ontfan-
gen de somma van . .•.............. " 3.947- 8- 2 

In gelt ......•................•... Guid. 
23 sack maniget ........ .. .......... " 
Van tanden I Mei '98 ............. " 
Vant schip 24 Maert '98............ " 
Van de gotelingen vercoft op bodemerie 
aen Ae1brecht van Mol sijn reys naar 
Guinea, .. " ............................................. .. 

" 

2.950- 9- 2 
752- 18- 4 
138- o-u 

70- 0- 0 

36- 0- 0 

GuId. 3.947- 8- fa 

') De opteiling komt I'll gid. booger uit; de steller der rekening moet zich vergist 
hebben. 

NED. BCON.·HIST. ARCHUiF. JAARBOEK II. 11 



IV. 

NIEUWE BIJDRAGE TOT DE KENNIS VAN DE HOLLANDSCH

,RUSSISCHE RELATIES I~ DE 16e-18e EEUW. BRONNEN

PUBLICATIE UIT DE AMSTERDAMSCHE NOTARIS
PROTOCOLLEN DOOR D. S. VAN ZUIDEN. 

Toen ik in het jaar 1911 een "Bijdrage tot de kennis der Hollandsch

Russische relaties in de 16e-18e eeuw" 1) het licht kon doen zien, had ik 

reeds de zekerheid, dat de gepubliceerde documenten uit de Amsterdam
sche notaris-protocollen stellig later door een nieuwe reeks zouden worden 
gevolgd, daar die bronnen bijna onuitputtelijk zijn. Ik wees hierop dan ook 
in mijn voorwoord. Wat ik sindsdien mocht verzamelen uit die archieven is 

genoegzaam interessant om in dit Jaarboek, dat poogt de kennis onzer 

handelsrelaties in vorige eeuwen te vermeerderen, te publiceeren. 

:Enkele maanden voor haar overlijden deelde Mej. Dr. A. C. Croiset van 
der Kop mij mede, dat van de door mij reeds gepubliceerde acten en ook 
vap enkele hierin voorkomende contracten zeker duplicaten in bet Rus
sisch in de archieven van Rusland berusten. Ware zij in het leven gebleven, 

vermoedelijk zoude dan deze publicati~ vergezeld zijn gegaan van de 

daa.rop aansluitende Russiscl).e acten, die zij dan had zullen bewerken. 

Haa,r te vroege dood was voor mij dan ook een verlies. 
Niet alles, wat in de bier chrono1ogisch gerangschikte extract-mi

nuten wordt medegedeeld, is nieuw en onbekend, maar het zijn juist de 

kleine bijzonderheden, die bij de behandeling een~r geschiedenis in grooten 

stijl niet ~e noodige opmerkzaamheid kunnen genieten, terwijl iij toch 

voor onze juiste kennis der vroegere toestanden en verhoudingen van het 
grootste nut kunnen zijn. WeI deelt ons Scheltema I) zeer veel en ook de
tails mede, maar juist over handelszaken is hij niet zoo uitvoerig a1s in 

het overige van zijn belangrijk werk, hetgeen hij zeIf, zooals blijkt uit 

zijn voorrede (bIz. 16), weI gevoeld heeft. Wat evenwel vooral duidelijk 

blijkt uit zijn werk, is, dat de Nederlanders, die op het einde der I6e en in 

het begin der 17e eeuw hun handeIsrelaties poogden uit te breiden, in 

1) Gebr. Binger, Amsterdam. 
I) Rusl~d en de Nederlanden. 
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Rusland een zware concurentie badden te voeren met" de EngelScheri. ·die 
een bevoorrechte positie innamen (bIz. 33-36). 

Het schijnt. dat de vroegere enge band tusschen Nederland en Rusland 

in de twintigste eeuw door de tegenwoordige uitbreiding der handelsre-
laties opnieuw nauwer zal worden aangehaald. D. S. v. Z. 

No. I. 

1595, NOVEMBER 20. - INSINUAnE MET ANlWOORD NAKENS 

MELCHIOR DE MOUCHERON AAN VINCENT BUENINCK. 

Alsoo ick geeren gesien hadde, dat die gerechticheyt sijnen 
ganck soude genomen hebben, als ick tot noch toe altoos verhoopt 
hebbe in gerechticheyt, maer oock volgende U. E. declaratie ende 
aensegginge van U seiven op den 15en van October Iestleden ge
daen in het uutcommen van de Cancelerie van St. Vacilie Sol
haen, alwaer Ul. mij niet alleenelijcken en was begroetende, 
maer oock verclarende belangende mijn huys, dat · Ul. daervan 
weI maecken wilde ende verdragen, hetwelcke (U) oock gecon
firmeert hebt door een ander schrifken van UI. handt, mij ge
sonden op den 18en ditto, ende dat nu om oorsaecke daer geen 
ander maeckinge noch verdrach en is dan mij mijn huys over te 
Ieveren. Sonder nu bemerckende door daegelijcxse raporten van 
den heere Vacilie, door des grootvorsten dienaer ende gesworen 
tolck Pieter Ragoen, dat Ul. Sr. Vincent Bueninck, agent van 
de compagnie van sr. Pompeus Dirick Occo a), woonachtich tot 
Amsterdam, de persoonen, die sich tegen mijne gerechtige saecke 
sij 't niet alleenelicken, (is) opposerende, maar stellende in aUes op
ponant ende verweerder, niettegenstaende die kennisse van uwe 
ongerechtige saecke, oock belijdenisse ende mij dagelijkcx ge
raporteerd wort, dat Ul. die personen sijt, ende dat mij den heer 
Cancelier is ontbiedende, dat het mijn andere import ante af
fairen niet gedaen en connen worden, tensij dat dlt geeyndicht 
sij, niettegenstaende dat ick andere instantien doen, soodat, 
aengesien ende verstaende het voorighe ende UI. oppositie ende 
beweeringhe tegen mijne goetherticheyt, ben benoodich tot mijne 
onschuldynge ende bewaerenisse mijn persoen ende bijhebbende 
goederen, ick, Melchior de Moucheron, soo van mijnentwegen 
als andere tegen U. Sr. Vincent ·Bueninck~ met t'samen Ul. met-

a) H et hs. heett: Occa. 
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hebbende compaignon als agens van de compagnie van St. Pom
peus Dirick Occo ~) te protesteren niet alleenlijk vanwegen hier
voiren vermelt, maer oock in 't respect van mijne qualiteyt ende 
compste ende mijne last, daerinne begrepen, ende dat in prote
sterende van aIle costen, schaeden, intressen ende injurien, gele
den ende noch te lijden, leggende hetselve in kennisse van Godt, 
uwen persoen, den aensegger ende wye het voor toehoorders 
sijn. Actum in der stadt Mosco den 20en van November, anno 
I595, stilo novo. 

Amsterdam, Protocol van notaris ]. F. Bruyningh, no. 
IOI, tol. 5. 

NO.2. 

I595, NOVEMBER 20. - RELAAS VAN DE INSINUATIE, AAN 

VINCENT BEUNINCK OP LAST VAN MELCHIOR DE MOUCHE

RON UITGEBRACHT. 

Alsoo ick gecommen ben in het logys van Vincent Beuninck 
op den 20sten van November anna I595, bij laste van mijnen 
meester Melchior de Moucheron, in de stadt Mosco ende hebbe 
Vincent ditto goeden dach gheboden, hetwelcke hij mij desgelijck 
dede, ende alsoo dit gedaen sijnde, heb ick hem verclaert, seggend 
alsdat ick een briefken hadde vanwegen mijnen meester Sr. de 
Moucheron, hetwelk iCk hem voorenlesen mosten, ende dat hij het 
mij niet quaelijck offnemen en soude"want den knecht moet doen 
dat hem den meester beveelt; alsdan heeft hij mij binnengeroepen 
in een stove, alwaei een groenen cacheloven staet, ende het is 
boven, alwaer, soo mij dochte, dat sij haere eedtplaetse hielden, 
want daer wert boter ende broot gebracht om te onbijten met 
dese naegenomde persoonen. Ende also ick in dese stove gecom
men ben, 500 heeft hij mij gevraecht, wat het voor een briefken 
was, ende ick hebbe hem geantwoort, alsdat mijnen last niet en 
was hem vooren te lesen sonder getuygen daerbij te wesen. Doen 
heeft hij mij geseyt: "maer laet et mij lesen ofte leset selve, dan sal 
ick misschien yemant binnen roepen om hetselve te aenhoiren", 
ende ick seyde hem alsdoen: "laet se maer binnencommen ende 

a) H et lis, heell: OCC4. 
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aenhoiren; want het is"maer tot voorderen vanU ende onse saecke". 
Doen zeyde hij, dat hij en begeerde niemant binnen te hebben. 
Alsdoen soo sijn daer drye persoonen binnegecommen, niet we
tende van onse saecke, maer quam-en om te ontbijten ende sij 
waren genampt als v~lcht .... a). 

Ende wij hadden noch woorden om het lesen van dit protest 
ende om te weten wat daerin stondt. Doen hebbe ick hem geseyt, 
dat het een protest was vanwegen het huys, maer dit geschiede, 
eer dese nagenomde persoonen ingecomen waren, ende alsoo sij 
nu ingecommen waeren, soo stonden sij stU ende den eenen stondt 
aen de duere, genampt Adriaen, ende den tweeden stont over 
mijn rechter sijde, genampt Lowijs Verbeke, ende den derden 
stondt ter slinckerhandt van Vincent ditto, was genampt Daniel 
van Nuffelen, ende Jan Bruyn, compagnon van Vincent ditto, 
die stondt aen de taefel. Soo dese ingecommen waren ende had
den haer geset als vooren, soo begonst ick te lesen van het pro
test, alsdus beginnende: "Alsoo ick geerene gesien hadde, dat die 
gerechticheyt sijnen ganck" 1), soo heeft Vincent ditto gevraecht 
ende dese voomomde persoonen, namentlijck Adriaen, Lowijs 
ende Daniel ditto gevraecht, ofte sij dat wilden getuygen, soo 
sijn sij op den staenden voet niet b) gegaen, maer duere ge100pen 
ende hebben geseyt: "wij en draegen geen.kennisse, wij en willen 
't niet getuygen", ende also sijn sij duere geloopen tot in de keu
ckene van dito Vincent; doen nu dese toehoorders doregeloopen 
waren, heb ick Vincent ditto gevraecht, waerom dat sij so 
wechliepen ende hij heeft geseyt: "ick en weet het niet, als 
sij niet en willen blijven, ick en wil se niet doen blijven. Ghij 
muecht haer bidden, dat sij blijven staende". Maer sij waeren 
alvast duere geloopen. Ick hebbe tot hem geseyt: "ghij be
hoort met rechten haer geseyt te hebben: wilt dit doch hooren, 
omdat de gerechticheyt haeren ganck soudehebben". Hij heeft 
geantwoort, alsdat protesteren ende broot bidden niemant ver
boden en was. Doen vraechde ick waerom dat hij het mij dan 
niet en liet doen, ende doen antwoorde Vincent ende Jan Bruyn 
ditto, dat sij niet geprotesteert en begeerden te hebben, ende sey
den bier beneffens, dat al dese moyte was gesproten uut mijnen 

.) In M. niet ingetltfUl. 
b) Zoo staat er; bedoeUl is nat'!l'!lrlijk: '!lilt. 

1) Vgl. no. I. 
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Meester Melchior de Moucheron, want een briefken gegeven hadde 
aen Vacilie denCancelier. Ick hebbe geseyt, dat het alsoonieten 
was, want wij waren alrede wei vijff weecken in der Mosco ge
weest ende daeroff niet een woort gesproken aengaende het huys, 
maer het is geschiet, dat onsen perssonen gecommen is vanwegen 
den Cancelier Vacilie Jaeguelewits, denwelcken seyden, alsdat 
mijnen Meester Melchior de Moucheron een briefken maecken 
soude, men soude mijnen Meester Melchior de Moucheron in sijn 
huys setten; daeraen was weI te duncken, dat den canceller weI . 
geresolveert was mijnen meester in sijn huys te setten, ende bier
naer heeft den canceller geen eynde daervan gemaect, soo is daer 
wei uut te duncken, dat ghij ofte yemand van uwentwegen hem 
te vruende gehouden hebt. Sij seyden, sij en wisten nieuwers niet 
off, ofte hen yemant segt ofte doet, sij en wisten daer niet off; 
mochten wij bij hem commen oft hij bij ons, sonder twijfel wij 
souden weI accorderen. Ende ick hebbe geseyt, Iaet dit protest 
doen, opdat sijne saecke mochte gevoordert worden, soo muecht 
ghij met hem ende hij met u spreecken, aengesien dat ghij bij 
malcanderen niet comen en muecht, ofte mijn Meester Sf. de 
Moucheron en mach niet boven commen, ofte dit aengaende het 
huys moet eerst gedaen wesen. Ende alsoo ben ick van hen ge
scheyden, seggende nademael het dese reyse niet geschiet en 
is, soo dyncke ick weI, dat het mijnen Meester daerbij niet laeten 
en sal, ende seyde, hij mostet mij al ten besten offnemen, want 
ick maer en dede dat mij belast waer. Doen seyde hij: neen, hij 
wistet weI, ende dede mij mijnen Meester goeden dach seggen. 
Ende alsoo ick gegaen was tot aen de poorte, doen sach ick weder 
eens omme ende ick sach de toehoorders ditto wederom opwaerts 
loopen, vandaer ick gecommen was. 

Protocol van notaris J. F. Bl'uyningh, no. IOI (Band 
1605-1606). 
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No. 3~ 

I6II, DECEMBER I7. - SYMON LE BRUN, DIE IN I6IO IN 

MOSCOVIit WAS, HEEFT DAAR SCHEVINKEN 1) GEKOCHT. 

A msterdam, Protocol van notaris N icolaas Jacobs. 

NO·4· 

1613, MAART 23. - CAERL MOLlJN GEEFT EEN VERKLARING 

OVER DE HEFFING VAN DEN TOL IN RUSLAND EN DE MIS

BRUIKEN DAARBIJ. 

Op huyden, den 23en Marty, anno 1613, compareerde etc. ter 
presentie etc. d'eersame Caerl Molijn, out omtrent 25 jaren, 
coopman, residerende binnen der stede voorm., dewelcke bij 
ware christelijke woorden, eere, trouwe ende conscientie in plaetse 
van solemnelen eede, ter instantie ende versoecke van Nicolaas 
Couthals, uyten name ende als procuratie hebbende van Hans 
Beminck, verclaert, hoe waerachtich is, dat hij, deposant, 
in den jare 1606 geweest is in der stadt van der Moscouw 
ende aldaer genegotieert ende gehandelt heeft, sijnde oversulck 
hem, deposant, seer weI bewust ende bekent, dat men aldaer 
te dien tijde ende ook daema van de coopmanschappen ende 
goederen, die uyt dese landen ende andere quartieren ter selver 
plaetse gebracht; vertiert ende -handelt werden, altijts betaelt 
heeft gehadt over tol ende coustume off recht van den lande 
aen den grootvorst 4 ten 100 van de waeren, die niet gewoegen 
werden, ende 5 percento van de goederen, die in qe wage commen, 
behalven dat deselve goederen dicwils ende ordinarelijcke hooger 
werden getaxceert bij de dienaers van den grootvorst, die daer
toe ontfangen oft daerover gestelt sijn, als de goederen wa rdich 
sijn oft connen uitbrengen, soodat men niet aIleen de v orm. 
tol oft gerechticheyt betaelt van de waerdije der goederen, maer 
oock van 'tgene, die als vooren hooger werden getauxeert som-

1) In mijn "Bijdrage tot de kennis van de Hollandsch·Russische relaties in de 6e-'I8e 
eeuw" vermeldde ik na gedaan onderzoek, dat schevincken misschien vias of he . p was. 
Uit een later gevonden acte in het protocol van notaris H . Outgers te Amster am, II 
April 1686, blijkt evenwel, dat schevincken Moscovische huiden zijn. 
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wijlen een halff ende somwijlen oock weI drye quart ende meer
dere per cento bedragende als voorm. is. Seggende uyt redenen 
van wetenschappen, dat hem sulx door ervarentheyt ende ken
nisse is bewust. Presenterende hij, deposant, etc. Gedaen binnen 
der voorm. stede van Amsterdam. 

Amsterdam, Protocol van notaris J. F. Bruyningn. 
(Los caMer, genummerd /01. 4401). 

NO·5· 

1613, DECEMBER 26. - ANTHOHY SCHORER GEEFT TEN 

VERZOEKE VAN HANS BERNINCX EEN VERKLARING OVER 

DEN HANDEL IN WIJN EN SCHEVINKEN. 

Op huyden, den 26 Decembris, anno 1613, compareerde etc. 
ter presentie etc. d'eersame Anthony Schorer~ out omtrent 33 

jaeren, coopman, woonende binnen der stede voorm., mij, .notaris, 
bekent, diewelcke ter instantie ende versoecke vanwegen Hans 
Bemincx, mede coopman alhier, verclaert heeft, hoe waer is, 
dat hij, getuyge, in 't jaar 1607 geweest is tot Archangel in Rus
lant in dienste ende in de affairen ende handelinge van· €asper 
de Vogelaer ende dat doenmaels aldaer verhandelt sijn sekere 
wijnen, daervooren hij, getuyge, becomen heeft een partije 
·schevincken, marters ende sabels, welcke goederen hij doen tertijt 
heeft gesonden aen den voom. de Vogelaer binnen der voorm. 
stede van Amsterdam, die bij denselven Vogelaer oock sijn ont
fangen, gelijck hij, getuyge, over sekeren tijt ten versoecke van 
den voom. Beminck sulx voor burgemeesteren deser stede heeft 
gecertificeert, daertoe hij hem noch is gedraegende. Ende ver
cIaerde voorts de voom. getuyge, alsoo de voorsz. wijnen bij den 
voorsz. de Vogelaer aen Herman Janse van der Goes het jaer 
te vooren aengerekent ende ten laste gebraeht waeren, dat over
·sulcx denselven' Herman Janse anno 1607 voorsz. 'tselve tot 
Archangel voomoemt sijne borgen ende namentlijck den voorszo. 
Beminckx, producent, aengeseyt ende de voorsz. wijnen hem 
overgeven heeft gehadt, waerover den voors. Beminekx strack 
van hem, getuyge, was commen eischen het procedido der-
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seber wijnen, daerop hij, getuyge, hem ten antwoorde gaff, 
dat het voorgeroerde procedido (te weten de voorsz. sche-
vincken, martels ende sabels), bij hem, getuyge; aen den 
voorsz. Vogelaer als vooren was gesonden. Doch hij;getuyge, 
belooffde. aen den voorsz. Herman Janssens rekeninge te over
sien ende dat hij alsdan aen hem, Berninckx, toestaen ende utkee
ren soude 'tgene den voorsz. Berninckx metten aldereersten des 
voorsz. Herman Janssen in der gerechticheyt soude comen, 't 
weIck hij, getuyge, verclaert ter selver tijt alsoo oock aen den 
voorsz. Vogelaer geschreven ende geadviseert te hebben. Presen,.. 
terende etc. Gedaen binnen der voorsz. stede van Amsterdamme. 

Amsterdam, Protocol van notaris ,. F. Bruyningh. 

No.6. 

1614, SEPTEMBER 2. - VRAAGPUNT OVER DE GEBRUIKEN 

IN DEN HANDEL OP MOSCOVli;:. 

Op hUyden, den zen Septembris, anna 1614, compareerde voor 
mij, etc. ter presentie etc. d'eersame Thomas Janssen, out omtrent 
61 jaren, Dirck Woutersz., out omtrent 52 jaren, ende Commer 
Sprangers, out omtrent 36 jaren, alle coopluyden ende negotiante 
op Moscovien, mij, notaris, (be)kent, ende hebben ter instantie 
ende versoecke van Sr. Hans Bernincx, mede coopman alhier, 
verclaert 'tgene in mergine van 't navolgende vraegstuck ge
steld ende geschreven is waerheyt te sijn. 
. Oft oock gebruyckelijk oft hen, getuygen, met hare compag
nons wedervaren is off bij andere hebben weten te wedervaren 
off gebruyckelijck te wesen, dat die compagnons, die thuys off 
·aen lande blijven, eenige gelijcke gayge oft andersints eenige pro
visie sijn genietende voor de directie van den handel ende negotie 
van de compagnie, die bij henluyden hier te lande gedaen wert, 
bijsonderlijck die 't cargasoen hier te lande mede helpt maken 
ende incoopen ende 't retour van dien wederom helpen benefi
tieren ende vercoopen. 

Ende eerst die voorm. Thomas Jansz. ende Dirck Woutersz., 
-dati hem, getuygen, 'tgene in dese wage wert v00rgestelt, noyt 
wedervaren is ofte sulcx oock noyt van andere gehoort off ver-
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staen hebben, hoewel sijluyden langen tijt Op Moscoviful hebben 
genegotieert in compangie ende anders. 

Ende die voorm. Commer Sprangers verc1aert mede hem sulxc 
noyt wedervaren off 'tselve bij hem gedaen te wesen, noch oock 
geen kennisse heeft, dattet bij andere gebruyckelijck is. 

Presenterende sij, getuygen, 'tgundt voorm. is desnoots ende 
versocht sijnde bij eede corporeele te stercken. Gedaen binnen 
der voorm. stede van Amsterdamme ten huyse mijns notaris, 
ter presentie van J eronymus van de Ketel ende Gerrardt Bas, ge
tuygen, hiertoe versocht. 

Amsterdam, Protocol van notaris J. F. Bfuyningh, 
cahier 4Z, lol. ZIvo. 

NO·7· 

1615, JUNI IZ. - HANS VAN DER VOORT, KOOPMAN, VER

KLAART EEN REIS NAAR MOSCOVIit TE ZULLEN DOEN. 

Amsterdam, Protocol van notaris N. Jacobs. 

No.8. 

I6z3, MAART I. - CONTRACT VAN SCHEEPSBEVRACHTING 

NAAR COLA EN ANDERE PLAATSEN IN LAPLAND, GESLOTEN 

TUSSCHEN MARCUS EN JORAN DE VOGELAER EN J. E. KLINCK 

TER EENRE, EN P. J. VAN BUYCKESLOOTTERANDEREZIJDE. 

Compareerden etc. d'eersame Marcus ende Johan de Vogelaer 
ende Jeuriaen Everhard Clinck, coopluyden binnen Amster
damme, als bevrachters ter eenre ende Pieter JacobSz. van 
Buyckesloot, schipper ende meester (naest Godt) van sijnen 
schepe, genaemt de Oraigneboom, groot 76 russelasten, een last 
onbegrepen, ter andere sijden, verc1aerende de voorsz. compa-

. ranten ende verc1aeren mits desen seeckeren contract van be
vrachtinge van den voorn. schepe metten anderen innegaen ende 
gemaect te hebben in der forme ende manieren hiernae beschre
yen. Te wetene, dat die voom. schipper gehouden sal wesen. ende 
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belooft mits desen sijn voorsz. schip metten aldereersten seyl
gereet te leveren, dicht, weI gecaelefaet ende voorsien van an
ckers, seylen, touwEm, taeckels, victualie ende alle andere toe-: 
behorende notelijckheden. Ende sal voeren 8 eeters mette stuyr
man daeronder begrepen, die de bevrachters nopende sijn huyre 
sullen gagieren ende sal de cost bij den schipper op 't schip ge
nieten, gelijck oock de schipper onder 'tselve volek sal moeten 
huyren te sijnen costen twee cloecke mannen, die de vis weI 
connen snijden, souten ende stapelen, ende sullen de commis 
ende cuyper van de bevrachters moeten helpen ende assisteren 
in 't vorderen van de laedinge. 

Ende 't scbip gereet sijnde, sal ik die schipper voomoemt in 
alder diligentie met Godtlijcker bulpe ende den eersten l?equamen 
weder ende windt, die Godt alsdan verlenen sal, mitsgaders soo
danige waren ende coopmanschappen, als de bevrachter daerin 
vermogen te laeden, totte volle ende bequame ladinge toe van 
desen landen seylen ende loopen rechtdoor om het Noort ,op de 
visscherie, oock naer Cola, J ochena ende andere bijleggende 
plaetsen in Laplandt ende die quartieren, ende seylen en ver
seylen tot Archangel 't verste om te lossen en te laeden op alle 
plaetsen naer believen, totdat 't voorsz. schip op sijn leste laet
plaetse affgelaeden ende vollegescheept sal wesen met salm, 
traen off andere waeren ende coopmanschappen, doch uytsluy
tend en alleen voor de voorsz. bevrachter ende nyemant anders. 

De schipper sal den bevrachter ter wille leggen tot ultimo 
Auguo;tus toe, tegens we1cke tijt sij, bevrachters, 't schip op sijn 
laetste laetplaetse sullen moeten hebben afgelaeden ende affge
vaerdicht, ten eynde de schipper sijn reyse herwaertsaen sal 
mogen vervolgen. Ende gelaeden sijnde in voegen als vooren, sal 
alsdan die schipper vandaer seylen naer deser stede Amsterdam
me off op de Elve tot Hamborch ende sullen die bevrachters off 
commis vermogen die goederen aldaer in 't geheel off deel te 
lossen. Ende t'enemael ontlaeden, sal die vrachte nae gemention
neert naer gedaene goede leveringe van de goederen aldaer ver
scbenen sijn. Maer ten deele ontladen worden de of alle die goede
ren inhoudende, sal de schipper daermede vandaen seylen naer 
Amsterdamme ende daer lossen ende leveren aen de voom. be
vrachters of commis. Alle deweIck in der manieren voorsz. vol
bracht sijnde, sullen de bevrachters gehouden. wese den voorsz. 
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schipper te betalen die somme van 1750 guldens, tot 20 stuyvelS 
't stuck, ende sal de schipper allomme genieten vrije politage, 
sonder yets daerinne te draegen, ende havarie naer coustume van 
der zee. Dies is mede geaccordeert, dat de commis en eencuyper, 
(500 't van noode is), vanwegen den bevrachters sullen mede 
vaeren, die cost ende passage in 't schip vrij sullen genieten. Is 
mede bedongen, dattet scheepsvolck mettet scheepsboot de 
goederen moeten lossen ende laeden, van ende aen landen bae1en 
ende brengen, ook utte packhuysen stuwen ende herstuwen, ten 
dienste ende believen van den coopluyden off commis. Ende sal 
mede 't volek die cuyper ende commis van de eene visscherie op 
de andere helpen haelen ende brengen die goederen, mits dat die 
p1aetsen niet verre van 't schip sijn gelegen, om 't schip van 't 
valek niet te: ontblooten. 

Ten lesten is noch bedongen, dat die bevracbters den schipper 
sullen 1everen een vrijpas van de Mt. van Denemarcken ,daerop 
niet teo seggen en valt. 

Verbindende etc. 

(w.g.:) BI] MI]N, scmpPER PIETER ]ACOBSZ., 

MARKUS, JOHAN DE VOGELAREN, 

G. E. KLINCK. 

Amsterdam, Protocol van notaris]. F. Bruy
ningh, no. I69, fol. ISS. 

NO·9· 

1625, ]ULI I. - SCHULDBEKENTENIS VAN ADRIAAN TACK: AAN 

STEVEN, ]ORDAAN WEGENS GELEVERDE GOEDEREN. 

Op huyden etc. compareerde etc. Adriaan Tack, coopman, 
woonende binner deser stede, mij, notaris bekent, ende ver
claerde ende bekende hij, comparant, deuchdelijcken schuldich 
te wesen d'eersame Steven Jordaen, mede coopman alhier, de 
somme van 22.687 gulden, te 40 grooten 't stuck, 7 stuyver, 
spruytende uyt saecke van geleverde coopmanscbappen ende , 
afJgereeckende penningen, daeraen hij, comparant, verclaerde 
hem te vergenoegen; voor de voldoeninge van we1cke voorsz. 
90mme hij, comparant,specialijck verbonden ende ten onder-
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pande gestelt heeft de naervolgende goederen ende coopmari
schappeil, te w~ten: 8 packen voeringen, daerinne 200 stucken 
zijn, item 14 packen met laeckens, 20 stucken carsayen, een sac 
met ses stucken sijde behangsels ende gemarct met het uyt
staende mercken, noch 4 vaten met copere ketels ende beckens, 
gemerct als voren, alles volgens de facture, daervan zijnde. Ende 
dit alles onder dese expresse conditie, dat hij, comparant, de 
voorsz. goederen ende coopmanschappen tot Archangel in Rus
lant zal beneficieren, verhandelen ende vercoopen ende de retou
ren, daervan procederende, (diewe1cke mede als vooren gemerct 
sullen comen), ter goeder trouwen wederomme in handen van de 
voorsz. Steven J ordaen leveren, ende 'tgeene deselve retouren 
meerder uytbrengen als de voorsz. 22.678 gld. 7 st., (daermede 
d'interesse voor acht maenden ende de asseurantie voor gaen 
ende comen gereeckent is), 'tselve sal comen ten proffijte van hem, 
comparant, off sijns actie hebbende. Voorts off geviele, dat hij, 
comparant, in Moscovien eenich gelt tot bevoorderinge van sijne 
negocie soude mogen lichten, dat den voom. Tack den voorsz. 
J ordaen voor elcken opgenomen roubel sal goet doen 6 gulden 
min 5 stuyver. Ende dilt mede de voorsz. Steven Jordaen den 
risico op de voorsz. goederen ende retouren, op Moscovien gaende 
ende wederom coomende, loopen sal, gelijck mede tot Archangel 
aen lant ende in 't verhandelen van de goederen ende opcoopen 
van de retouren, soo van brant, dieverije, gewelt, oorloge, arresten 
ende detentien van de hooger hand ende allen anderen bedachte 
ende onbedachte periculen, geen uytgesondert, ten we1cken re
garde hij, Jordaen, de voorsz. assurantie is genietende. 

Gedaen t' Amsterdam etc . 

. Amsterdam, Protocol van notaris W. Cluyl, 

No. 10. 

1628, JUNI 2. - VERKLARING TEN BEHOEVE VAN GEORG~ 
EVERARD CLENCK. 

Lodewijck Marijn, oudt 61 jaer, Simon Simon, oudt 49 jaer, 
Aelbert van Breugel, oudt 42 jaer, Hans Comelis Linckebeek, 
oudt 3S jaer, ende Hendrick Hendricksz. Gravenjacht, oudt 39 
jaer, verclaeren ten versoecke van George Everard elenck, dat 
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de producent in 1625 tot Archangel in Ruslandt door ende uyt 
oorsaecke van 't abandonneren van 't contract van de caviar 
tusschen hem, producent, en de compagnie met Z. K. M.den Groot
vorst van Moscovien verhandelt, van gewapende soldaten in sijn 
huys bewaert ende beleth is geweest om met haar, arrestanten, 
naer dese landen te vertrecken en van geene andere oorzaken van 
des producents detentie gehoord hebben. Actum in Amsterdam 
etc. 

Amsterdam, Protocol van notaris Verhey. 

No. II. 

1628, DECEMBER 15. - ELYAS TRIP, THIJMEN JACOBSZ. HIN

LOOPEN, GUILLIELMO BARTOLOTTY, JOOST WILLEMSZ. NIE

KERCK, ADRIAEN JACOBSZ. VAN LEEUWARDEN, LENAERT 

VAN SORGEN, PIETER TRIP, ISACK MASSA EN THOMAS DE 

SWAEN GAAN EEN COMPAGNIESCHAP AAN VOOR DEN HANDEL 

IN GRANEN IN RUSLAND. 

Compareerden etc. ter presentie etc. d'eersame S.rB Elyas Trip, 
Thijmen Jacobsz. Hinloopen, Guillielmo Bartolotty, Joost Wi!
lemsz. Niekerck ,Adriaen Jacobsz. van Leeuwarden, Lenaert van 
Sorgen, Pieter Trip, Isack Massa en Thomas de Swaen, alle coop
luyden, tegenwoordelijck bier ter stede sijnde, ende verc1aerden 
de voorsz. comparanten bedachtelijck bij desen met malcanderen 
geaccordeert te sijn en opgerecht te hebben seecker compagnie 
en gemeenschap van negotie in manieren naervolgende. Te 
wetene: 

Dat de voorsz. Elyas Trip, Thijmen J acobsz. Hinloopen, Guil
lielmo Bartolotty, Joost Willemsz. Niekerck ende Adriaen Ja
cobsz. van Leeuwarden in de voorsz. compagnie sullen herideren 
elex een gerechte sevende part en de voorsz. Lenart van Sorgen, 
Pieter Trip, Isak Massa en Thomas de Swaen yder een gerechte 
veertiende part ende voor deselve gedeelten winst en verlies, 
sulex Godt sal verleenen, genieten en dragen. 

Dat !sack Massa en Thomas de Swaen voomoemt (volgende 
de perticuliere contracten) op 't spoedichste van bier sullen reysen 
naer Moscoviim, (omme), aldaer consent geobtineert hebbende, 
te coopen ende herwaerts aen ut te voeren graenen ende sulcke 
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andre waeren a1s bij de compagnons, bier te stede blijvende, sal 
werden beraemt ende hen geordonneert en dat alles voor ende 
ten besten van dese compagnie. Dat alle de graenen ende goederen, 
die volgende de instructie en de ordre, gegeven ende noch te geven, 
voor dese compagnie 'door de voorsz. Massa ende de Swaen ende 
die sij sullen gebruycken in Moscovien sullen werden ingecocht, 
in 't gemeen ende in een Massa vandaer herwaert sullen werden 
gevoert ende, alhier gearriveert wesende, oock alsoo moeten wer
sen vercocht ende gebenifitieert. 

-nat de voorsz. Elyas Trip, Thijman J acobsz. Hinloopen, 
Guillielmo Bartolottyende Joost Willemsz. Niekerck onder hen 
vieren sullen bevrachten alle de schepen, die voor ende ten 
besten van dese compagnie nodich sullen sijn. Oock dat met 
en door deselve vier persoonen sal moeten werden gecorrespon
deert-alles, deselve compagnie betreffende ende alle goederen der 
voorsz. compagnie aen hem geconsigneert moeten worden. 

Dat voorts een yder van de voorsz. comparanten sijn voorge
Ioerde gedeelte totte incoop ende oncosten van a.ne de graenen 
ende goederen, in Moscovien voor dese compagnie sullende 
werden ingecocht, promtelijck sal moeten furneren. Ende soo 
yemant vait. de comparanten daeroff in gebreecke bleve, 
alsulcx portie sal door de compagnie moeten werden gefurneert 
ende belast werden met acht ten hondert in 't jaer over interesse 
van 't verschot aff totte effectuele remboursement van dien toe, 
met expres beding, dat in sulcken geval aen de compagnie ende 
specialijcken tot haerder verseeckeringe blijft geaffecteert en 
verbonden, gelijck alle de comparanten overgeven bij desen, 't
gunt alsulcken in gebreecke blijven( de) van te vooren in de compa
gnie gefurneert sal mogen te hebben off daerna sal comen te 
furneren. 

Ende sal dese compagnie ende gemeenschap geduyren drie 
jaren off moscovische voyagien, nu ingaende; weI verstaende, Qff 
gebeurde, dat yemant van de comparanten loopende dese com
pagnie quame te sterven, dat de weduwe ende erffgenamen van 
alsucken stervende in de voorsz. compagnie sullen moeten conti
nueren, totdat de voyagie op Moscovien, die alsdan sal mogen 
sijn aengevangen, sal wesen gedaen en, die gedaen sijnde, in een 
maent daerna moeten verclaren, off sij in dese compagnie totten 
eynde der voorsz. jaeren off voyagie toe willen continueren off 
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Diet. Ende irigevalle yeniant van dese compagnie, noah irij leven 
sijnde, door voorbedachten raet ende particulier motiven niet 
gesint ware den, voorsz. tijt van drie jaren te continu~ren' in dese 
compagnie, alsulcken sal vermogen daerin te treden, doch ell ver
mach niemant anders sijn inhebbende partije over te laten, sander 
eerst aen de compagnie daeraff verclaringe te doen ende de com
pagnie sulcken part aen te bieclen, gereserveert als vooren, cIat een 
yder sal moeten continueren in de voyagie, daer hij ingetreden 
sal wesen. 

Dat vOOrts niemant van lde voorsz. comparanten, gelijck sij bij 
eere ende vromicheyt belooven bij desen, de advysen, die ut 
Moscovien alhier aen de compagnie sullen comen, gehoort heb
bende ende hen ter goeder trouwen gecommuniceert sijnde, hen 
van deselve advysen in haer particulier direct off indirect te sullen 
dienen off daerut proffijt trachten te trecken, maer alles laeten 
wesen ende comen tot vordele van dese compagnie. Ende oft 
mocht gebeuren, als sij verhoopen, dat Godt niet en sal geven, dat 
geen negotie in Moscovien voor dese compagnie werde gedaen. 
dat alsdan de voorsz. comparanten voor de voorgeroerde haere 
gedeelten promptelijck sullen moeten opleggen, dragen ende be
talen alle de oncosten, die op de hoope van negotie sullen sijn 
gedaen ende gevallen. 

Ende alle jaren, naerdat de retoeren vercocht sijn. sal de reecke
ninge geeffent en gesloten werden. 

Beloovende de voorsz. comparanten etc. 

Amstndam, Protocol van notaris ]. W lU'naerlz, los 
protocol, lol. 147. 

No. 12. > 

1628. DECEMBER 15. - CONTRACT TUSSCHEN ELY AS TRIP. 

THIJMAN JACOBSZ. HINLOOPEN. GUILLIELMO BARTOLOTTY EN 

JOOST WILLEMSZ. NIEUKERCK TER EENE, EN ISACK KASSA 

TERANDERE ZIJDE, BETREFFENDEDEN INKOOPVANGRAAN 

IN MOSCOVlit. 

Compareerden etc. ter presentie etc. d'eersame St; Elyas Trq,. 
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Thijman Jacobsz. Hinloopen, Guillielmo Bartolotty ende Joost 
Willemsz. Nieukerck, coopluyden, binnen deser stede voor hen 
ende haere compagnie ter eenre, ende d'eersame Isack Massa, 
tegenwoordelijck hier ter stede wesende, ter ander sijden, alle mij 
bekent, ende verc1aerden de voorsz. comp¥anten bedachtelijck 
in alle vruntschap met malcanderen gea,ccordeert ende verdragen 
te wesen in manieren als vo1cht. Te wetene, dat de voorsz. Isack 
Massa op 't spoedichst voor Qe voorn. Elyas Trip cum sociis 
ende compagnie sal reysen naer Moscovien bij den Keyser ende 
Grootvorst ende aldaer bij denselven ende bij dengeenen, die 
't meerder noodich is, te versoecken ende te obtineren consent 
ende licentie om ut Moscovien herwaerts aen te mogen voeren 
ende brengen seeckere quantiteyt graenen; 'tselve vercregen 
hebbende, alsdan alomme in Moscovien voor de voorsz. Elyas 
'trip cum sociis ende compagnie alles te doen ende te verricht~n 
'lolgende de instructie, hem, Massa, mede te geven, wes eenichsint 
noodich sal zijn ende vereysschent. Ende soo boven allen 'tgeene 
in de ins~ructie sal sijn verhaelt, noch yets occureerde tot dienste 
van de voorn. Elyas Trip ende cum sociis ende compo gedaen te 
werden, belooft de voorn. Massa 'tselve insgelijcx naer sin uter
sten vermogen te bevorderen ende alle goede diensten te doen, in 
voegen alsoffet voor hem selffs in 't particulier waere. Ende sal 
dese co'ntracte geduyren van nu aff totdat de voyagie, in 't aen
staende jaar 1629 op Moscovien te doen, sal sijn volbracht. Dat 
voorts hij, Massa, daernae de voorsZ. Elyas Trip cum sociis ende 
~ompagnie voor andere sal prefereren om hen te blijven dienen, 
mits hem daervoren contenterende. Voor alle 't welck de voorsz. 
Isack Massa sal genieten, gelijk de voorn. Elyas' Trip cum sociis 
voor hem ende haere compagnie beloven bij desen, naementlijck 
voor reys- en teercosten de somme van 1400 carolus-guldens, 
t<;>t 20 stuyvers 't stuck, ende noch voor sijnen dienst van 
alle de goederen, die hij, Massa, voor de voorn. Elyas Trip 
cum sociis ende compagnie geduyrende als vooren sal comen 
ip. te coopen, 2 ten 100, we1cke 1400 ~dens en~e ~ ten 100 

sullen moeten betaelt werden ut de compagnie, daermede de 
voo~z; . Massa voor een veertiende part mede .is, met expresse 
conditie, dat de voorsZ. Massa belooft bij desen door hem 
selffs noch indirectelijck geduyrende desen contracte voor nie
mant in Moscovien yets te sullen handelen off negotieren als 

NED . ECON.- HIST. ARCHIIi:F. JAARBOEK II . 18 
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aIleen voor de voorsz. Elyas Trip cum sociis en 'Comp. 
Belovende de voorsz. comparanten etc. 

Amsterdam/ Protocol van notaris J. Warnaertz, losse 
stukken, 101. 145 . . 

No. 13. 

1630, SEPTEMBER 30. CONTRACT TUSSCHEN PIETER EN 

CHRISTIAAN WOLTRINX, VENNOOTEN, EN JAN GORTER; 

WAARBIJ DEZE LAATSTE ALS OPPERB~NMEESTER WORDT 

AANGENOMEN. 

Compareerden etc. d'eersaeme Pieter Woltrinx, coopman deser 
stede, soo voor hemselven als in der naem van Christiaan Wol
trinxt sijn broer, ende de compagnie ter eenre, ende Jan Gorter 
ter andere sijde. Ende verc1aerden sij, comparanten, nietten 
anderen overeengecomen ende verdragen te sijn, dat de voorsz. 
Jan Gorter gehouden sal wesen, gelijck hij hem oock verbint ende 
belooft bij desen, den tijt van ses continuele ende achtereenvol
gende jaeren ofte langer tot de compagnie believen ten dienste te 
staen. Ende belooft deselve Jan 'Gorter geduerende deselve tijt 
hc;m als man met eere te dragen en deselve compagnie ten dienste 
voor opperbaenmeester ter Nerva off elders in Lijfflant te staen 
ende te obedieeren ende getrouwelijck na te comen en te doen, 
gelijck een getrou toumeester schuldich is, soo in 't maken van de 
banen, in 't hueren van de knechts, in het spinnen van 't gaeren, 
bereyden van den hennip; slaen van de touwen en anderswat 
daertoe behooren mocht, als incoop van hennip, sorteren, geen 
dinck uytgesloten, dat sin opsicht vereyschen sal.· Ende sulcx 
voor een somme vaan 720 guldens per jaer, benevens vrij reis 
voor hem en sijn vrouw naar de Nerwa, benevens mondcost. In 
Nerwa gecomen, sal hij bovendien vrij woning en brand genieten. 

Amsterdam, Protocol van notaris P. Matthijs. 
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No. :I4 . . 

1633, JANUARY24. - GERRIT VAN DER. HEYDE TE MOSKOU 

KOOPT 100,000 TSJETWERTJ ROGGE, ZIJNDE 5.000 LAST, 20 

TSJETWERTJ VAN 25 RIJKSDAALDERS HET LAST, DIE HIJ 
WEDER VERKOOPT AAN ANDERE KOOPLIEI)EN. 

Amsterdam, Protocol v~~ notaris J. Warnamz. 

No. 15. 

1633, JUN 13. - CONTRACT TUSSCHEN HANS JANSZ. EN HANS 

HEIDEN BETREFFENDE DEN HANDEL IN JUWEELEN IN 

MOSCOVIit. 

Op huyden so hebbe sr. Hans ]ansz., juwelier, ter eender, ende 
Hans Heiden, Moskovisvaerder, ter anderen sijden, met malkan
deren opgeregt en aengegaen't navolgendecontract. Te weten, 
dat de voorn. Hans Heiden gehouden sal sijn ende hem verbint 
mits desen 4 aaneenvolgende jaren voor den voofsz. Hans Jansz. 
op Moskovien te reisen ende affairen aldaer te doen waarnemen 
ende te verrigten, in al 'tgeen hij hem sal mede geven ende hebben 
t'employeren, ook mede de voorsz. Hans J anSZ. tegens 't afvaren 
vande schepen na Moskovien in alles t' adsisteren ende behulpe
lycken sijn. Daervoor de voorzs. Hans Jansz. hem te leen sal 
geven 450 gld. 's jaers, is te betalen bij expiratie van ider jaer, a1s 
de wissel van Moskovien alhier betaelt wert, onder expresse con
ditie, dat de voorz. Hans Heiden binnen de voorsz. tijt voor 
niemandt enige juwelatie sal mogen kopen, selvers doon maken 
of voor andere medenemen of met iemant in compagnie doen, 
nog anderssints, directelijck nog indirectelijck, in geenre manie
ren, als alleenlijck met consent van de voorsz. Hans Jansz., 
daervan sijluyden dan de proffijten ende schaden t'samen half 
ende half sullen dragen ende genieten, uytgenomen dat de voorsz. 
Hans Heide van andere waren buiten juwelen eenige koopman
schap beneden de 50 gulden ende niet daerover voor sijn parti
culier van hier derwaerts sal .mogen nemen, maer gans geen koOJ>P 
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manschap voor sijn particuliet van Moskovien herwaarts mogen 
brengen etc. 

A~te1'dam, Protocol van notaris P.Carels. 

No. I6. 

' I636," JUNI II • .:...... VERIa.ARING BETREFFENDE DE FAMILIE 

WINIUS. 

Op huyden compareerden etc. Cornelis Jochums, out omtrent 
24 jaren, ende Claes Adamsz., out omtrent 25 jaren, ende heb
ben verc1aert ten versoucke van Dionys Tiercx, vader van An
dries Winius, alsdat de voomoeJIlde Andries Dionys Winius in 't 
jaer 1634 met sijp huysvrouwe, kinderen ende gantsch huysgesin 
van hyer vertrocken is naer Moscovien in Ruslant om aldaer te 
woonen; dat oock denselven Andries Dionys Winius zijn meu
bien ende zijnde vordre goederen ende aUe zijne middelenmet 
hem genomen heeft, omme in Moscou voorsz. te handelen ende,' 
sijn fortuyn te soucken, latende hier te lande niet blijven dan 
aUe~n sijn huys, gestaen op den houck van 't kerckhoff of d'oude 
~ppe1marct, dat gecomen is van Geert Lambrecht zaliger, die 
Andries Dionys .Winius huysvrouwe bestemoeder was. Alles op
recht gedaen etc. 

Amsterdam, Protqcol van notaris]. van Zwieten, 101.204. 

No. I7. 

1636, NOVEMBER 19. - CONTRAC'J:' TUSSCHEN DIONISIUS 

TIRCX EN JAQU~S BIJGOET, GEWEERMAKER. 

Op huyden heeft Jaques Bijgoet hem besteedt ende verbonden 
aan Sr. Dionisius Tircx voor endeten behoeve van sijnen soon 
Sr. Andries Dionys Winius, coopman, in der Muscouw woonende, 
voor den tijt van twee eerstvolgende jaren, ihnegaende ten dage 
soo wanneerJaques Bijgoet in der Muscouw gearriveert sal sijn, 
omme aldaer den voom. Andries Dionys Winius te dienen als 
mj:lester in 't smeden van vuyrroersloopen, mette slooten ende 
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het makenvan de lades, daertoe gehoorende, ende sulx dieselve 
geheel ende t'eenemael op te maken, dat men daer met kan schie
ten. Daerbenevens oock te maken snaphanen. In aIle weIck de 
voorn. Jaques Bijgoet hem sallaten gebruycken op sijn eygen 
kost ende dranck ten dienst van de voorsz. sijnen meester, An
dries Dionys Winius, en~e hem daerinne quijten, gelijck 'tselve 
van een getrouw ende vroom meester vereischt wert. Waartegens 
de voorn. Dionys Tiercks voor ende in den namen van den voorsz. 
sijnen soon Andries Dionys belooft, dat dieselve sijn soon aldaer 
in der Muscouw aen denselven Jaques Bijgoet sal betalen voor 
sijnen diensten de arbeyt 400 gld. 's jaers, die voorsz. twee jaren 
gedurende te' betalen bij die vierendeelen jaers ofte tot keure 
van hem, Jaques Bijgoet. (Ende als hij) nae d'expiratie der 
voorsz. twee jaren noch langer in der Muscouw begeerde te 
blijven wercken, soo sal hij niet vennogen hem aen eenich 
ander meester aldaer te verbinden omme 't voorsz. werck ofte 
eenige andere wercken, 'tsij van draettrecken, slootmaken ofte 
andersints te doen, indien die voorn. Andries Dionys Winius 
hem het tractement wit geven, dat hij van andere meesters 
bedingen kan. 

Die voorsz. Jacques Bijgoet sal mede gehouden sijn, ge1ijck 
hij gelooft mits desen, aIle die gereetschappen, totten arbeyt ge
hoorende, ende (die) aen den voorn. Andries Dionys in absoluten 
eigendom verblijven sullen, te smeden ende op te maken, mits 
dat Andries Dionys Winius gehouden sijn sal daertoe, alsmede 
totte voorsz. wercken van tijt tot tijt te leveren die materialen 
ende stoffen, daertoe gehorende. 

Is mede besproocken, dat die voom. Jaques Bijgoet op kosten 
van de voorn. Andries Dionys Winius sal reysen naer der Mus
couw, 'tsij te water of te landen, naer de beste ende bequamste 
gelegentheyt. Ende nae de expiratie der voorsz. twee jaren ofte 
sooveellanger, als hij in des voorsz. Andries Dionys Winius dienst 
sal mogen wesen, (als hij) daemae uyt desselffs dienst naer 
herwaerts wederom begeert te vertrecken, dat in sulcken cas 
die voorsz. Andries Dionys Winius mede gehouden sijn sal 'den
selven Jaques Bijgoet vrij ende op sijne, Andries. kosten, alhier 
te lande wederom te leveren. Alles ter goeder trouwe etc. _ 

Amsterdam, Protocot van notaris ]. West/risius. 
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No. 18. 

1636, November 19,- Dionys Tiercx neemt de gebroeders Wit
lem en Jouw Hemers, snaphaan- en musketslotenmakers aan, Om 
zich te begeven naar Mosk'ou in den dienst van Dionys Winius. 
Voor het maken van een snaphaan van de beste soorl zullen zij ant
vangen 50 stuivers het stuk en voor de andere soorl 40 stuivers het 
het stuk. ' 

Tegelijkertijd worde aangenomen Willem Jansen om de mus
ketloopen te smeden en te polijsten. 

Amsterdam, Protocol van notaris J. Westerfrisius. , 

No. I9. 

I637, jUNI 25. - VERKLARING VAN DE WEDUWE VAN AER

NOUT VAN LIEBERGEN OVER DIENS VRIJBRIEF. GEEFT PRO

CURATIE AAN CORNELIS SIEBENS. 

d'Eerbare Clara van Liebergen, weduwe van wijlen Aemout 
van Liebergen, in sijn leven coopman binnen deser stede; ende 
verc1aerde hoe dat haer, comparantes, man s.g. van sijne Keyser-

' licke Mayesteyt van alle Russen hadde verworven ende vercregen 
seeckere brieff van vrijdom om in Mosco te mogen vrij en francIC te 
handelen, welcke brieff door de groote brand verbrant is geworden, 
sulcx dat sij, comparante, derhalven nu van de brieff is ontbloot, 
ende aengesien sij, comparante, ende haere vrunden seer gaeme 
den handel in MOsco souden willen houden, waertoe sij, comparan
te, derhalven van noode soude hebben de voorsz. brieff van vrij
dom, opdat sij ende haer vrunden volgens de gegeven brieff vrij 
soude mo'gen handelen, so is 't dat sij, comparante, derhalven ge
coristitueerd ende machtich gemaeckt heeft d'eersame Cornelis 
Siebens, haere tommies,specialijck om ut haer, comparantes, naem 
ende van t' haerentwegen in Mosco voorsz. te lichten copye au
tentycq utte canselerije van 't hoff van de voorsz. brieff, die ver
brant is gewQrden, ofte anders een nieuwe brieff in de plaetse te 
versoecken ende te verwerven etc. 

Amsterdam, Protocol van notaris R. J. Verbeeck. 
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No. 20. 

1637, ,JULI 4. - CONTRACT TUSSCHEN DIONYS TIERCX EN 

BARENT JANSZ., PUTTENBOORDER. 

Op huyden heeft Dionys Tiercx uytten name ende vanwegen 
sijn soon Andries Dionys Winius ten behoeve van den key,;er 
ofte grootvorst in Moscou etc. tot putteboorder aengenomen 
Barent Jansz., putteboorder, diewelcke mits· desen bekent hem 
in der qualite verbonden te hebben voor den tijdt van 3 eerst 
naer malckanderen volgende jaren langh, aenvanck nemende 
soo haest hij in Muscou gearriveert sal wesen, om aldaer tot des 
keyset behoeff sooveel putten ' te boren, als den tijdt en de ge
legenheyt sal konnen lijden. Dies sal Dionys Tierx gehouden 
wesen die gereedtschappen, die alhier tottet boren gemaeckt 
werden, selffs te betalen, sullende mede die gereedtschappen tottet 
boren nodich ende in Muscovien gemaeckt werden(de), insge
lijx buyten kost van den boorder werden gemaeckt, mits dat die
selve gereedschappen sullen verblijven aen dengeenen, die deselve 
bekosticht. Belangende de houten pompen, indien daer eenige 
van node sijn, sal de boorder gehouden sijn te boren. Ende wan
neer hij in 't boren ofte wercken is, sal niemant sijnen arbeyt ofte 
werck mogen besien buy ten sijn, boordeN, believen. Daerbe
nevens sal den boorder bij hem hebben een lootgieter ende eenen 
metzelaer met noch 8 off 10 personen, doch alle buyten sijne kos
ten. Dies sal den boorder voor sijnen arbeyt ende konst van den 
keyser genieten alle maenden 60 carolus-guldens, ende 'tgunt hij 
daerboven bedinght, sal wesen halff voor Andries Dionys Winius 
voornt. ende halff voor den voorsz. boorder. Ende sal gemeIte 
Winius sijn devoir doen om, soo 't mogelijck is, bij den keyser voor 
den boorder te verkrijgen die vrije kost boven sijne maentgelden. 

Belangende het octroy, datter wegen h~t puttebooren sal mo
gen werden versocht, sal wesen voor sijn, Dionys, soon Abraham 
Dionys,tegenwoordich in Muscou sijnde, ende voor hem, boorder, 
t'samen ende tot gelijcke beneficie ende voorts aen die langst 
van die beyden die in Muscovien blijft, alleene verblijven. 

Ende sal dienvolgende den boorder gehouden wesen, gelijck 
hij gelooft mits desen, den voorn. Abraham Dionys 't voorsz. 
put boren te leeren kennen, soo wanneer 't VOOnlZ. octroy in 
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qualite als vooren sal wesen geobtineert ende verkregen. Ende 
indien gedurende den voorsz. tijdt eenige putten bij perticu
lieren mochten verc;ocht werden te maecken, daervan sal het 
proffijt komen halff ten proffijte van den boorder; Sal voorts den 
boorder op kosten van den keyser nae Muscou vertrecken ende 
wederom op desselffs kosten alhier te lande gelevert werden. 

Belangende die penningen, die Dionys Tierx aen hem voor sijn 
vertreck kompt te leenen, dieselve sal hij wederom in Muscou 
aen Andries Dionys Winius moeten goed doen. Alles ter goeder 
ttouwe etc. 

Amsterdam, Protocol van notaris J. West/,isius. 

NO.2I. 

r637, Juli ro. - Ditmys Tiercx neemt voor Andries Dionys 
W inius den kolenbrander Jan Luiten aan om naar M oscou te gaan 
en aldaar koZen te branden. Evenzoo Jan Cauchiot. Zij zuUen iaa,
lijks 200 rijksdaaUers verdienen, benevens een handgeld van IO 

rij ksdaalders. 

Amsterdam, Protocol van notaris J. West/risius. 

No. 22. 

I637, Juli I3. - Dionys Tiercx neemt voor And,ies Dionys 
Winius aan den karnasmaker Harmen Swarlbol om naar Moscou 
Ie gaan om harnassen voor kurassiers te maken. Het eerste faar, 
itJaarin hij zijn gereedschappen zal maken, zal hij een loon genieten 
van I.50 gld. per dag. In volgende iaren zal hij r7 carolus~guldens 
ontvangen voor ieder kamas. Bovendien zal hem het daarloe be
nOotiigde ijzer enz. geleverd !'Weten worden. Swarlbol verbin4t zich 
tevens voor niemand anders dan voor Andries W inius te zuUen 
werken. 

Amsterdam, Protocol van notaris J. West/risius. 

No. 23. 

I640, Juni 2I. Vefklaring van notaris de Bary, dat Jan 
Vogelaer, koopman te Amsterdam, ten overstaan van hem heelt 
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verklaard, dat hem in goede geheugenisse is, dat hij, getuyge, 
in de maent October 1622 van Archangel in Moscovien alhier te 
la.nde is gearriveert in compagnie ende 't geselschap van d'E. 
lobus. Paludanus van Leyden, docter van S. K. Maj. aller Russen, 
hem, getuige, seer weI bekent, ende dat denselven lobus. Palu
danus van dien tijdt voorts in dese landen geweest is ende tot 
Leyden sijne residentie gehadt ende gehouden heeft tot 1627, 

als wanneer hij weer tot dienste van Z. M. naar Moscovien 
vertrokken is. 

Amsterdam, Protocol van notaris P. de Bary. 

No. 24. 

1653, SEPTEMBER 19. - CONTRACT TUSSCHEN HENDRIK DE 

LADALLE EN SYMON BOUMEESTER, WIJNVERLATER. 

Onder conditie, na verklaert, heeft Sr. Hendrik Ladalle, coop
man, . handelende in Moscovische waren, aengenomen, ende Sy
mon Boumeester, wijnverlater, hem verbonden omme de voorsz. 
Hendrick de Ladalle te dienen ende van hier te vertrecken na de 
Muscouw, ende de wijnen, d'welcke zijn meec;ter aen sijn factoor 
aldaer zal senden, te handthaven ende waer te nemen, gelljck 
oock, (wann~er het nodigh tal sijn), op't comptoir te schrijven, 
in welcke dienste, die geduren sal den tijt van een jaer, innegaen

. de ten dage de voorsz. Boumeester ten laeste tot buy ten 't VUe 
off Textel in zee gepasseert zal zijn, de voorsz. Boumeester belooft 
zijn uytterste devoir te doen, zijn tijt ende 't werck van dezelve 
zijn meester nae behoren waer te nemen, zijn meesters proffijt 
te zoecken ende allesints te doen, wes een eerlijck lmecht schuldig 
is ende behoort te doen. Des belooft de voorsz. Ladalle den voorn. 
Boumeester voor zijne getrouwe dienste te doen hebben ten huyse 
van sijn factor in der Moscouw vrije huysvestinghe,cost, dranck, 
bewaSsing ende . bewringinghe nae behoren, ende daerenboven 
in gelde de somme van 150 guldens, oock te betalen de ongelden 
van vracht, verteerde kosten op 't schip ende wes daeraen depen
deert opte reyse heen ende weder tot in dese stadt Amsterdam
me. Etc. 

Amsterdam, Protocol van notaris KruytJ. 
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No. 25. 

1657, Jull 8. - Isaak Bernarls, koopman, verklaarl, dat hij 9 
faren gediend heelt bij Sr. Thileman Akkema op diens ijzerwerk in 
Moscovie. 

Amsterdam, Protocol van notaris C. de Grijp. 

No. 26. 

1662, Maart 16. - Verklaringen van Cathalina van Frisen, huis
vrouw van Vincentius M eurant, koopman te Amsterdam, oud 24 faar, . 
en A nnetien N ataniels, weduwe van wiJlen Hendrick Sandertz., va
rensman, oud omtrent 25 iaar, ten verzoeke van VincentiUs Meu
rant. Ten terst van Cathalitia van Frisen: "dat Jacobus Frijberger, 
goutleer- ende spiegelmaacker alhier, in qe maent July 1661 Soo 
aen haer, getuyge, als ,aen haer voorsz. man heeft versoght, dat hij 
doch eenige goederen met hem naer Muscovien nemen, omme die
selve aldaer voor hem, Frijberger, in factorie te vercoopen, 'twelck 

, haer, .getuyge, voorsz. man, den requirant in desen aennemende, 
,voor reeckeninge van de voorn. Frijberger een cassien met spi~
gels, belopende t'samen naer 't opgeven VaJl. de voorn. Frijberger 
de somma van 621 gld. 18 st., met hem van hier naer der Muscouw 
genomen heeft, omme deselve aldaer in factorie te verhandelen". 

(H ij heeft het cassien niet verkocht, maar weer mede terugge
bracht.) 

Amsterdam, Protocol van notaris H. Westfrisius. 

No. 27. 

1662, APRIL 6. - VERKLAiUNG VAN NOTARIS wESTFRISIUS 

BETREFFENDE DEN INHOUD VAN EEN KIST, DIE AAN J. 
VRYBERGER IN COMMISSIE IS GEGBVEN OM IN RUSLAND TE 

VERKOOPEN. 

Op huyden hebbe ick, Hendrick Westfrisius, etc. mij getrans
porteert neffens den persoon van Sr. Vincent, Meurant, coopman 
binnen deser stede. ten huyse.van desselffs vader Sr. Jesaias Meu-
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rant in de Koestraat, en aldaer ter requisitie van de voorsz. ViIi
cent Meurant toegesien en bevonden, dat den requirant aell Ja
cobus Vrijberger, goude leer- en spiegelmaker, heeft toegetelt ende 
overgelevert een cast, daerinne: 

1 dozijn France spiegels met deuren no. 7 a 13.10 = t 42.-
II stucks dito .................. II 6 a -2.15 = - 30 . 5 

I dozijn dito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II 5 a -2.10 = - 30.-
1 dozijn dito . . .. ... .. .... . .. . .. II 4 a -1.12 = - 19· '4 
8 dozijn boecksplegels . . . . . . . . . . . II 4 a 12 st. = - 57.12 

30 dozijn dito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II 3 a lIst. = -198. -

33 dozijn dito ................ ~.. II 2 a 8 st. = - 158. '8 
20' dozijn ' dito . . . . . . . . . • . .. . . . . . . II 3 a. 7 st. = - 84·
een vieren kist off cast ... : ....••........ '. . . . . . 2.10 

t 621.19 

volgens de reeckeninge, hierinne uytgedrukt, alle we1cke spiegels 
den requirant voor gemelte Vrijberger naer Archangel medegeno
men hadde omme-deselve, indien 't mogelijk was, aldaer te ver
handelen. 

Amsterdam, Protocol van notaris H. West/risi'!4s. 

No. 28. 

1684, FEBRUARI 24. - ARNOLD COCK EN JOHAN BLIJCKER 

GEVEN EEN VERKLARING BETREFFENDE DEN HANDEL IN 

MUSKUS. 

Op huyden compareerden etc. Sr. Arnold Cock; coopman hier 
ter stede, handelende op Moscovien, ende Johan Blijcker, geswo
ren maeckelaer hier ter stede, ende hebben ten versoecke van 
Sr. Jan Bijler, mede coopman alhiet, voor de opregte waerheyt 
verklaert: 

Eerstelijk sr. Arnold Cock, dat hij eenige jaeren in Moscovien 
heeft gewoont en genegotieert en dat hij beneffens andere coop
lieden, aldaer residerende en handelende, seedert eenige jaeren 
herwaerts ondersogt en kennisse gecreegen heeft van den handel 
en incoop der Moscovise muskus ende caberdinen in blasen; soo
verre dat dien handel gebragt is in handen van de Hollandse 
coopluyden, ende daerdoor weI weet, dat de voorn. muskes en ca-
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berdinen in blasen valt en wordt vergadert op de uyterste ftontie
ren van Muscovien, streckende nae Siberien en Persien, ehde van 
de stad Tobol en andere daer leggende plaetsen over landt wert 
gebragt naer de stadt Muscou ende nae Archangel en 500 voorts 
nae dese stadt Amsterdam, sonder dat deselve eenige seehavens 
tot transport naer andere gewesten is toucheerende en genoeg
saem als een coopmanschap van de Hollandse natie is te reecke
nen en soodanigh geconsidereert behoort te werden. 

Wijders verclaert Sr. Arnold Cock nogh, dat hij aen den requi
rant &. Jan Bijler voornt. in de maent October 1683 heeit gele
vert binnen Amsterdam een partije van 273 onzen V'an soodanige 
muscovise muskes of caberdinen, direct uyt Moscovien nae dese 
stad Amsterdam in manier~J.1 als voorn overgecomen. 

J ohan Blijcker verklaart desgelijks. 

Amsterdam, Protocol van notaris H. Outgers, 101. 155. 

No. 29. 

1685, MAART 23. - VERKLARINGEN VAN JOAN BLEEKER, 

MARTEN STRUYCK EN MATHEUS FELLENGHER BETREFFENDE 

DE HERKOMST DER CABERDINE IN BLAZEN. 

Op huyden compareerde etc. Sr. Joan· Bleeker, gesworen make
laer hier te stede, ende heeft ten versoecke van Sr. Jan Biler, 
koopman hier ter stede, verklaert: 
. Dat hij eenige jaren nae den anderen in Moscovien is geweest, 

ook in de stadt Moscouw gewoont en genegotieert als koopman, in 
die tijt en aleer hij het officie van makelaar heeft aengenomen, al
waer hij voIkomene kennisse heeft gekregen, dat de caberdine in 
blasen is komende van de frontieren van Moscovien, die nae Si
berien en Cattay strecken, en soo over de stadt Tobol en andere 
steden, in die gewesten gelegen, wort gebracht naer de stadt 
Muscow, alles te lande en binnen het keysersrijk van Muscovien 
gelegen, alwaer deselve caberdine door de Hollandse kooplieden 
alleen wert gecontracteert en gekogt en directe1ijk op Amsterdam 
gesonden, hetsij over Polen of Lijfland te lande, nae gelegentheyt 
van de passagie, sonder andere seehavens aen te doen tot het 
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transport, en sulkx genoegsaem een koopmanschap van de Hoi..: 
landse natie aileen is en te reekenen en geconsidereert behoort te . 
werden. 

Nog verklaert hij, comparant, dat de requirant in de maant 
December 1684 t'sijnen overstaen als makelaer in dese stad Am- . 
sterdam heeft gekogt van een moscovischen handelaer 166t oncen 
van sodanigen caberdine, hier ter stede directelijk gecomen uyt ' 
Moscoviim in manieren als voren. 

Compareerde mede sr. Marten Struyk, mede gesworen make- · 
laer hier ter stede, en verklaerde als voren genoegsame kennisse te 
hebben, dat de caberdine in de stadt Moscow wert gecontracteert . 
en directelijk vandaer hier ter stede wert gebracht inmaniere,soo
als hiervoren door sr. Jan Bleeker is verklaert en geattesteert ge
worden. Gevende voor redenen van wetenschap, dat hij nu veele 
jaren in deese en andere muscovische koopmanschappen heef{ge
handelt en 'tselve ook van geloofwaerdige persone en negotian
ten, dewelke in der Muscou hebben gewoont en die negotie gedaen 
heeft, verstaen, die hem de waerheyt van dien mede hebben be
vestigt. 

Compareerde mede Sr. Matheus Fellengher, koopman, die als 
voren verklaerde etc. 

Amsterdam, Protocol van notaris II. Outgers. 

No. 30. 

1694, OCTOBER 25. - EGBERT THESING NEEMT ALS TIMMER

LI1mEN PIETER CLAASZ. BOS EN GARMENT J ANS. AAN. 

Compareerde etc. de heer Egbert Thesing, coopman binnen dese 
stadt, voor en in den naam van Monsr. Daniel Hartman, wonende 
in der Moscau, ter eenre, ende Pieter Claas Bos en Garment J ans., . 
scheepstimmerluyden ter andere zijde, ende verklaart Egbert 
Thesing de gemelde twee scheepstimmerlieden aangenomen en zij 
haar in dienst verbonden te hebben voor den tijt van een jaar, 
vast ingaande zoo haast de timmerluyden haar met haar goederen 
uyt dese stadt te lant naar der Muscou begeven sullen. En beloven 
de timmerlieden 500 haast voort te reysen a1s sij sullen kunnen, 
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alwaargearriveert sijnde, sij aldaar of daar sij gecommandeert 
sullen werden, sullen timmeren ende over scheepvaaren in dienst 
van de G. H. Tzaaren Joan ende Peter Alexewits van geheel Groot 
en Kleen en Wit-Rusland etc., selferhouders etc., sooals het 
haa,r geordonneert sal worden, en beloven zij tezamen en yder in 't 
besonder, sop in 't werken als in 't varen, haar vlijtig en trou
welijk te quijte~, als eerlijke luyden betaamt. 

Dat voor de dienst, die sij sullen komen te doen, Egbert Thesing· 
voldoen en betalen sal aan Peter Claasz. Bos 46 gld. 's maants en 
aan Garment Jansz. 43 gld. 's maants, de maanden gerekent naar · 
de kours van de almanak; dog langer als een jaar durende, bij den 
dag aft te reekenen. Egbert Thesing zal VOO1' het transport van 
hier naar M oscou z01'gen. Boven hun maandgelden zullen zij genieten 
kost, drank en huisvesting. Zij hebben op de hand gehad 2 maanden 
gage en moeten ieder hun timmerkist met gereedschappen medenemen . 

. Amsterdam, Protocol van notaris ]. Backer. 

No. 31. 

1()94, OCTOBER 30. - GERRIT PIETERSZ. KIST EN PIETER 

GERIUTSZ. BLOM VERBINDEN ZICH IN DIENST VAN DEN 

TSAAR ALS SCHEEPSSMEDEN NAAR MOSKOU TE GAAN. 

Amsterdam, Protocol van notaris H. Outgers. 

No. 32. 

1695, Juli 14 . . - ] acob van Deyl, iachtmeesterbaas, neemt in 
dienst van den Tsaar ] an Pietersz., scheepstimmerman te Amster
dam, aan, om een galki met de wimpels, ankers, touwen en verdere 
tuigage over te brengen naar Archangel en de gallei aldaar geheel 
in elkaar te zeeten en op te tuigen. 

Amsterdam, Protocol van notaris H. Outgers. 
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No. 33. 

1698, JUNI 25. - GERRIT VAN, DER VEEN, STAANDE OP ZIJN 

VERTREK NAAR MOSCOU ALS OPPERCHIRURGIJN VAN DEN 

TSAAR, GEEFT PROCURATIE. 

A.msterdam, Protocol van , notaris , L. Meyer. 

No. 34. 

~698, JULI I.-ADRIAAN SCHOONDERBEEK,KUNSTVERKOOPER 

IN DIENST VAN DEN TSAAR, GEEFT PROC:URATIE. 

A.msterdam, Protocol van notaris van Geuns. 

No. 35. 

1699" Juli 16. - Alwaham Hendricx als gemachtigde van Sr. 
Gilles Barentsz. Clock, wijnkooper in Moscou, n'eemt WiUem Re~s 
als kuiper en wijnverlater aan, om voor den tijd van drie faren naar 
Moscou te gaan tegen een loon van resp. 80, 90 en 100 gU. 's faars, 
~e;mJens vrij huisvesting, kost en wq.sch. 

Amsterdam, Protocol van notaris M. Servaes. 

No. 36. 

, BEGIN ACHTTIENDE EEUW. - GEDRUK;T FORMULIER V90R 

GETUIGENVERKLARINGEN BETREFFENDE HET TREDEN VA~ 

, HOLLANDSCHE ~ATROZEN IN RUSSISCHEN DIENST 1). 

Op huyden, den .... 1700, compareerden voor mijn, Corne lis 
van Achthoven, openbaere notaris etc., present, de naergenoemde 
getuygen .... , out ontrent ... jaren, en .... , out ontrent '" 
jaren, ,dewelke mits desen ten versoeke van.... voor " .. ; 
jongst gevaren " hebbende in den dienst van Sijne Czaerse 

. 'I)' Het' verblijf der 'Russische gezanten Generaal Lefort, Bojaar Fjodor' Galawien en 
Doemnyjdiak Warnietsyn in Holland Van 16 September 1697 'tot 14 Mei 1698 (zie 
Uhlenbeck, Verslag, bl. 52) had o. a. tot gevolg gebad, dat vele Hollandsche zeelleden 
deh hadden laten aanmonsteren om iii dienst van den 1;'saar. tegen ,de Turken te gaan 
vechten. 
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Majesteyt, getuygt en geattesteert hebben, dat sij, deposanten, 
gqede kennisse en geheugenisse hebben, dat de voomoemde 
. . .. in den jare I698 voor .... in den dienst van hoogst
gedachte Sijne Czaerse Majesteyt van bier vertrocken en na eerlijk 
bekomen ontslaging wederom in dese landen gekomen is. 

A msterdam, Protocol van notaris C. lIan Achthollen. 

No. 37. 

1702, M~I 8. - CONTRACT TUSSCHEN ARNOLD US DIX EN 

WILLEM RAS BETREFFENDE LEVERANTIES VAN KLINGEN. 

d'E. Amoldus Dix tereenre en Sr. Willem Ras ter andere 
zijde. . .. ende verclaarde de tweede comparant aengenomen te 
hebben te leveren ende de heer eerste comparant aengenomen. te 
hebben t'ontvangen vandetwede comparanttegensmedio Julyao. 
1;702 16.000 stucx klingen, tot 18 stuyvers het stuck, volgens het 
monster, hem met de coop daervan gegeeven; te weeten: :Jo.ooo 
stucx goede stale stevige pallasklingen, met het wapen en cijfer 
van de Czaar daerop, en moeten boven dat v.an ider duysent stuck. 
hondert klingen met koper ingeleyt sijn, en 6.000 stucx goede stale 
stevige degenklingen, oock met het wapen en cijfer van de Czaar, 
en moeten ook onder duysent stucx hondert klingen met koper in
geleyt sijn. En zal de twede comparant de somme van 4.000 gld. 
vooraff op de hant ontfangen van den eerste comparant ende de 
verdere betaling geschieden van tijt tot tijt door den eerste COm
parant aan de twede comparant, als de klingen geleverd werden 
Etc: . 

Amsterdam, Protocol van notaris P. van Akersloot. 

No. 38. 

1703, Juhi 18. - Nicolaas van Nosch verbindt zich lIoor 3 iaar in· 
dienst van den Tsaar als essayeur van de bergmineralia, zooals 
goud, zilver, koper en tin. Zijn loon zal bedragen 120 gU. per maa~d, 
be~evens woning, kost, drank, vuur en Ziehl. 

Amsterdam, Protocol van notaris M. Serllaes. 
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1704, MMRT I4. - CONTRACT lJETREFF.E.lIll>E DE LEVEtING 

VA:N EEN BAGGER¥ACHINE. 

Cotnpareerden etc. de heer Abra.haJ:n Kintsius, coopman alhier, 
doellde voor en in den naam van Sijn Ch. Ma. van Moscovien, 
ter eenre, en de heeren Jeronimo Mits, inventeur, en.Mr. Jacob 
Fa-as, als octroy bekomen hebbende van H. M. de heeren Staten
Generaal der Vereenigde N ederlanden wegens het maken van 
seer voornamen machines, ter andre zijde. Ende ver.claarden zij, 
beereu comparanten, door tusschenspreeken van Mr. Nicolaas 
Witsen, regeerende bUJgermeester en raad deser stad etc., eode 
Comelis Cruys, vice-admiraal van h90gstgemelde Zijne Chaarse 
Mayesteyt. met den anderen te zijn veraccordeerd en overeenge .. 
k<nnel1 in maniere als volgd. 

Dat de laatste comparanten ten diensten en behoeven van 
hoogstgemelde S. M. van hare groote machine zullen maken een 
.pertinente en volkomen afiteekeningh met de proportionele voet
maat, met alle desselfs wercken en gehoorten, en daerin mede 
alles affgebeelt sodanigh, als de na te melde machine in Moscovien 
-sal werden gemaakt, mitsgaders dat de laa.tste comparanten mede 
ten diensten als voren zullen maken een model van sodanige 
machine I~ 't cleyn van tusschen de 9 en IS 'voeten lank, welke na 
behooren en goed sal moeten wesen, en in 't maken van welk model 
punctuelijk geobserveerd sal -moeten werden, dat alles yan so
danigh hout, ijzer, koper en verdere gehoorte.n en aankleve:n van 
.diengemaakt werd, als in de groote machine, die in Moscovien 
gemaakt sal werden, nodigh sal sijn, en dat alles duijdelijlt ,.en 
perfect sal konnen gesien en na gearbeid 'Werden ende sulcx ten 
kosten van de laatste comparanten. V oor alle welke aflteken~ 
.en het maken van het voorsz. model d' eerste co.mparaut in .sijn 
.qualiteit aan de Iaatste comparanten sal voldoen en beta:len een 
.somma va;n 8.000 guldens, te w.eten 3.000 gId. naer het YQltreck~ll 
en tekenen .deser en de resterende 5.000 gld., zo9<ira de vOO~. 
afftekeningh en het model in behoorlijcke fonne za1 wesen affge
tekend. en gemaa.kt en bij de welgemelde E. G. A. H. bW'ge~ster 
Witsen, de Ed. heer Cruys en den eersten C!>mparant gesien sijDde. 
aan den eersten comparant in manie~, hie.ma gmncld, zal J.ijn 
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overgeleverd, hetgunt uitterlijk in 't midden van de aanstaande 
maand May off ten langsten voor den tijd, eer de eerste schepen 
naer Moscovien van hier zullen vertrecken, zal moeten geeffectu
eerd zijn. En in cas de laatste comparanten de voorsz. model en 
aftekeningh op de voorsz. tijd aan de eerste comparant niet mogte 
coimen overgeleverd, dat alsdan de laatste comparanten zullen 
verbeuren een somme van 3.000 gld. ten behoeve van de eerste 
comparant in sijn voorn. qualiteit. . 

Dat het voorsz. model neffens de afftekeningh, in voegen als 
voren gesien, alsdan door de laatste comparanten in een kist sal 
werden gesloten en door de eerste en laatste comparanten respec
tive versegeld sijnde, voor deselve kist twee slooten gehangen 
sullen worden, waervan d'eene sleutel sal berusten onder de eerste 
en de d'andere onder de laatste comparant, welke kist hier te 
lande niet weder sal mogen werden geopend dan met kennisse en 
ten overstaan van de laaste comparant, op poenen van een boeten 
van 6.000 gld. ten behoeve van de laaste comparanten, maer sal 
de voorsz. kist met het model en afftekeningh door de directie van 
den eersten comparant getransporteert werden naer Moscovien. 

Verclaeren verders sij, laaste comparanten, sigh te verbinden 
omme alhier ten dienste van S. C. M. te beschicken vier basen off 
meer omme sigh naer Moscovien te transporteeren, omme door 
deselve aldaer (met behulp van sodanige meesters en knegts, als 
zij tot het voorsz. werk nodigh zullen hebben om hetselvige son
der eenigh ander werck te mogen doen achter den andren aff te 
maken, welke ten haren besten diensten aldaer klaar en gereet 
sullen moeten zijn), naer het exempel van dat model en affteke
ningh een groote machine gefabriceerd te werden, na de affteke
ningh mede over te senden en haer ter hand te steIlen, off wat 
grooter en klijnder zodanigh aldaer goedgevonden zal werden, 
mits dat de machine so groot blijft, dat de grond tot de vereyste 
diepte kan worden weggenomen; maer bijaldien de grond soo 
diep niet wilden uytgehaelt hebben en een klijne machine ge
maakt wierd, de premie van 16.000 guldens, hierna te melden, 
egter alsdan verdiend sal zijn. Alles ten kosten van S. C. M. en op 
sodanige konditien in opsigte van deselve vier basen off meer, als 
bij particuliere acte met de tweede contractanten ten eersten te 
maken sal komen te blijken. 

Zullende aIle de materlalen met alle de gehoorten, gevolgen en 
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de aankleven van dien, daertoe dienende, door hoogstgemelde 
s. C. M. off desselfs ministers off bediendens moeten werden ver
sorgt en dat sulcx voorhanden en ter gedestineerde plaatse zal 
zijn, en 'tgund daervan in Moscovien niet te bekomen zoude mo
gen wesen, van dese stad Amsterdam derwaarts medegenomen 
sal moeten werden. 

Ten welcken eynde de laaste comparanten aan den eersten 
comparant met den eersten zullen overleveren een nette en speci
fique lijste off memorie, bij de laatste comparanten ondertekend, 
wegens al 'tgunt de laaste comparanten zullen komen te requi
reren, sowel van de materialen, in Moscovien sijnde, als die van 
Amsterdam moeten werden versonden, tot maken en voltrecken 
van de voorsz. machine nodigh, zonder dat de laaste 'comparan
ten iets ten haaren kosten zullen hebben te leveren ofte eenige 
oncosten te dragen. 

Ende opdat het werck met des te meer ijver zal werden voort
geset, so sal van wegens hoogstgemelde S. C. M., wanneer de 
voorsz. machine in Moscovien sal werden gemaakt en gefabri
ceerd, twee officiers off andre bequamen personen continueel 
present zijn, die de Nederduytsche taal konnen spreken om, indien 
eenige materialen mogte komen te ontbreken, deswegen de nodige 
ordres te stellen, omdat de voorsz. basen en verder yolk daama 
niet komen te wagten nogte opgehouden werden. 

De voorsz. machine in Moscovien in voegen als voren gemaakt 
zijnde, beloven de laaste comparanten, dat deselve in staat sal 
sijn en van effect wesen alle bewegelijcke en separerende stoffen 
van onder water uytterlijk ter diepte van 19 a. 26 voeten op te 
brengen en in schuyten van een tot vier voeten boven water 
hoogh te werpen en sulcx aUe ondieptens daermede te kunnen 
weghnemen. WeI verstaande, daer de vaartuygen met de machine 
de grond gemackelijk konnen passeren en de separerende stoffen in 
de grond niet groter sullen zijn als de gruiten hier te landen. 

De machine gemaakt sijnde, sal de proeff moeten geschieden 
in de tijt van vier off uyterlijk ses weken, daer off daeromtrent, 
so't wintersaysoen sulcx niet verhinderd, sonder dat weder uyt 
malkander sal mogen werden genomen. Welcke goetkeuringe van 
deselvige proeff sal affhangen aan 't seggen van S. C. M. off in 
sijn absentie een van sijn ministers, alsmede ook van de vier basen 
ofte meer off die van de basen daer present zijn, daervan de 
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t~ comparenten zoowel a1s de eerste comparent ten eersten 
naet 't \Toltrecken ~ de proeff-kennisse sal worden gegeven. 

Ende de proeff van de voorsz. machine aldaer in Moscovi@n 
den tijd van agt ~ tien dagen agter den andren genomen zijnde en 
het effect in voegen als voren daer\Tan genietende ende 'tselve 
den eersten comparant blijkende bij behoorlijk document van 
hoogstgemelde S. C. M. ofte eenige van desselfs hooge ministers, 
tal den eeI'Ste comparant gehouden sijn aan de laatste comparan
ten hoven de voorsz. 8.000 guldens voor een premie nogh te be.
t~n een somma. \Tan 16.000 guldens, makende also tesamen een 
sornme van 24.000 guldens. -

En off. het quam te gebeuren, dat door de een off. andre toeval 
S. C. M. niet m~gt resolveren om de machine in Moscovi@n te 
laten maken, nadat de basen twaalf maanden aldaer sullen sijn 
gearriveerd, egter alsdan de laatste comparanten evenwel de 
premie van 16.000 guldens zullen genieten. 

Dogh bijaldien het mogte komen te gebeuren, dat de voorsz. 
ma:chine de voorsz. operatiE!n in effect niet quam te doen, dat 
alsdan de' laaste comparanten niet aIleen geen regt off actie zullen 
hebben tot de vorderingh van de gemelde r6.000 guldens, maer ge
houden sullen sijn, gelijk (sij) mits desen aannemen, de eerstgE!
melde 8.000 guldens weder aan de eetste comparant te restitueren; 
zodanigh nogtans, dat hetselve niet sal wesen toegekomen bij off 
door mancquement van materialen, bij de laaste comparanten 
opgegeven tot het voorsz. werk behorende, off aan genoegsaam 
arbeitsvolk, so van smits, molemakers, metaalgieter, drayer, 
scheeps- en huystimmerluiden als anders, welcke S. C. M. ten 
sijnen kosten ter sake VOOrsz. sal moeten leveren, en 'tselve daer
door tOekomende, sullen de laaste comparanten alsdan niet aI
leen de vool'SZ. 8000 gld. behouden en geene restitutie subject 
sijn, maer alsdan ook mede de meergemelde 16.000 guldens door 
de eerste comparant moeten betaald werden. 

Alles met desen verstande ende met expresse conditie, dat S. C. 
Y. deselvige ma.chine, zOO (dese) ten effecte wert gebracht, maer 
op sijn eigetl territoit sal mogen gebruycken, sonder dat deselve 
in 't geheel off ten deelen sal mogen werden naagemaakt alB vOOl' 
lIighselven. 

De machine na genoegen van S. C. M. sijnde, terwijl de llieste 
eontpatanten so naauW sijn bedongen, so verwagte sij na merite 
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van soo grooten en kostbaten koust een genereuse recompense 
van S. C. M. boven net geaccordeerde. Voor a1 hetwelk zich borg 
stelt de heer Comelis Croys, vice .. adrnirael van S. C. M. 

Aldus gedaan etc'. 

Amsterdam, Protocol van notaris P. v. if. Meulen. 

No. 40. 

1704, MEl 13. - CONTRACT TUSSCHEN JACOB LUPS EN EENIGE 

SCHEEPMAKERS. 

Compareerden etc. de heer Jacob Lups, coopman, wonende 
binnen dese stadt, als ten dese last en ordre hebbende van Jan 
Lups, welke ordre heeft van Sijn Szaarse Majesteyt van Mosco
"ri~n, ter eenre, ende Pieter Claasz., baas, Jacob Janz., boorder, 
mitsgaders Mues Comelisz, wonende de eerste comparant tot 
West%anen en de twee laaste comparanten tot Sardam en althans 
binnen dese stadt, ter andere zijde, ende verc1aarden sij, compa
ranten, met elkander en geaccordeert, gecontracteert ende over
eengecomen te sijn in manieren a1s voIgt. 

Eerstelijck nemen sij, dry laaste comparanten, aan en de ver
binden sigh bij desen omme op ordre van hem, heer eerste com
parant, in dienst van S. C. M. metten eersten van hier te ver
trecken naar Moscovien omme de meergenoemde S. C. M. voor 
meesters scheepemakers te dienen ende dat voor de tijt van dry 
agtereenvolgende jaaren, gedurende welcke tijt sij dry laatste 
comparanten bij desen aannemen ende sigh verbinden in gemelte 
qUalitijt sodanige diensten te doen, als waarvoor sij sigh in desen 
sijn eligerende en henlieden vanwegens sijn meergenoemde S. C. 
M. sal werden geordonneert ende bevolen ende verders betragten 
at hetgunt sij, laatste comparanten, sullen weten desaangaande 
ten meesten dienste en nut van sijn bovenoemde C. M. te requi
reren, waarentegens hij, heer eerste comparant, in den name als 
boven sich bij desen verbint aan hen, laatste comparanten, yder 
te betalen een somma van 26 r.d. per maant, welke betaalt sullen 
werden namentlijck agt maanden in Russe goede, gangbare munt 
en de vier maanden, die hier in Hollants betaelt sal worden, in 
Hollants gelt, (ende) dat jaarlijcx of alle jaaren, ingaande van 
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den dagh, dat sij, laatste comparanten, van uyt dese staet naer 
Moscovi~n sullen sijn vertrocken, nemende hij, heer eerste com
parant, aan daarvan aan d'ordre van hen,laaste comparanten, 
alhier ter stede te betalen jaarlijcx 4 maenden gagie Hollants 
geldt als boven gesegt, ende sulcx alle dry maanden 't beloop 
van een maant. 

Verder komen alle onkosten ten laste '/Jan den eersten comparant, 
e'/Jenals die '/Jan de terugreis en '/Jan alle reizen in Mosco'/Jie. 

Amsterdam, Protocol '/Jan notaris M. Lindouw. 

No. 41. 

1704, MEl 13. - CONTRACT ALS VOREN TUSSCHEN JACOB LUPS 

EN WILLEM SYMONS VAN DER WElDEN, BAAS HOUTZAAGMD

LENAAR WONENDE TE ZAANDAM. HET SALARIS ZAL 24 
RD. PER MAAND BEDRAGEN. VERDER ALS BOVEN. 

Amsterdam, Protocol '/Jan notaris M. Lindou,w . . 

No. 42. 

1704, MEl 13. - COMTRACT ALS VOREN TUSSCHEN JACOB 

LUPS EN ADAM WILLEMSZ. DECKER, DIE ALS SCHEEPMAKERS

KNECHT NAAR MOSCOVIE ZAL GAAN VOOR 20 RD. PER 

MAAND. VERDER ALS BOVEN. 

Amsterdam, Protocol '/Jan notaris M. Lindou,w. 

No. 43. 

170 4, JuU 16. - Abraham Kintsius '/Jerklaart aan te nemen 
Ary Dircksz '/Jan Tol '/Jan de Moordrecht, CorneUs van Dijk '/Jan 
Amsterdam, Roelo! Jansz. Nessinck '/Jan Steenwijk en Barent 
Arents '/Jan Lingen, om in dienst van den Tsaar met Jeronimo Mits 
en Jacob F aaz als werkbazen naar Rusland te gaan om daar een 
baggermachine te maken 1). 

De beide eersten zullen een maandgeld genieten '/Jan 90 gulden, de 

') VgJ. no. 39. 
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beide laatsten van 80 gulden, benevens bij hun venrek 2 maanden loon 
en bij hun aankomst in Rusland 4 maanden loon op de hand. Voor 
kost en drank zullen zij dagelijks I2 kopeken of IO st. Holl. geld 
ontvangen, benevens vrije heen- en terugreis. 

Amsterdam, Protocol van notaris P. v. d. Meulen. 

No. 44. 

I7IO, Mei 25. - Verklaring, dat Cornelis van Dijk en Barent 
Arentse in I705 tot Veronits buiten Moskou als scheepsbeeld
snijders in dienst van den Tsaar zijn geweest. 

Amsterdam, Protocol van notaris Rustenburg. 

No. 45. 

I7I7, Jull 23. - Hans Jacob Houra, steenhouwer, wonende Ie 
Amsterdam, verklaart te consenteren en toe te staan, dat sijn 
dogter Hendrina Hourra, oud I8 faar, met den heer Alexei 
Beleotf, hofmeester van de Groot-cancellier, de reis sal aannernen 
na Moscovien, ornrne aldaer de huysvrouw van de gedachte heer 
Beleoff en desselfs beide susters te dienen in qUalitijt van karne
nier Voor soodanige tijt en op alsulke conditien, als de gemelte 
sijn, cornparants, dochter haar bij de rneergenoernde heer Beleoff 
heeft verhuurt, rnits dat de gedagte heer Beleoff sal gehouden sijn, 
soals deselve, ten desen rnede comparerende, .... ook belooft 
en aanneernt, als wanneer sijn, cornparants, voorsz. dochter 
geen genegentheyt mogte hebben langer in Moscovien te blij
ven, haar alsdan vrij van vragt en verdre oncosten wederomrne 
hier ter stede te sullen leveren. 

Amsterdam, Protocol van notaris M. Lindouw. 

No. 46. 

I7I9, OCTOBER I2. - ANTHONY VAN WIJNGAARDEN GEEFT 

BIJ ZIJN VERTREK ALS ARCHITECT EN BOUWMEESTER IN 

DIENST VAN Z. C. M. PROCURATIE. 

Amsterdam, Protocol van notaris D. v. d. Groe. 
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