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bestaat, is met de geestgesteldheid van het volk, en de aloude plaat-
selijke inrigtingen onbestaanbaar; de belastingen op den handel, het
debiet van zout en de verpachtingen zullen naar het tegenwoordige te
berekenen genoeg opleveren om de plaatselijke uitgaven te bestrijden;
men behoeft dus niet te vrezen, dat Padang in vreedzame tijden een
lastpost zal worden, doch verlangt men dat deze bezitting eenige
noemenswaardige finantieele voordeden voor den Staat opleveren, zal
men die uit andere bronnen moeten zoeken, waaronder eene ver-
pligte leverantie van koffij als voornaamste moet worden gerekend.

Aan den anderen kant, moet men in aanmerking nemen dat de
koffijtuinen vrijwillig zijn aangelegd zonder bemoeijenis van het
Gouvernement, door en ten behoeve van den gemene man; dat hij
ook gedurende eenige jaren het volle genot van zijn oogst zonder
eenige korting, heeft behouden; dat het weder handhaven van de oude
bepalingen, na eene tusschentijd van bijna dertig jaren, gedurende
dewelke de bevolking van de Westkust bijna zonder regering, en altijd
zonder verpligtingen is geweest, zeer moeielijk zoude zijn, en niet
zonder dwang, naar allen schijn, zoude kunnen geschieden, dat zulks
eerder eene stremming dan aanmoediging in de culture zoude ver-
oorzaken , dat men veel gemakkelijker eene belasting kan heffen bij den
uitvoer, en eindelijk dat het Gouvernement thans geen handel drijft
in de lijnwaten, opium etc. die te voren in ruiling voor de peper
waren gegeven.

Eene geringe belasting op het getal vrugtdragende boomen, zoude
mogelijk kunnen worden daargesteld in plaats van de gedwongen
leverantie, doch zelfs dat zoude zeer moeilijk wezen, uit hoofde van
de plaatselijke gesteldheid, behalven dat de perceptie in loco zoude
moeten geschieden en aldus zwaare onkosten veroorzaken; de uitgaande
rechten worden geheven op den zetel varf de residentie, zonder moeite
en zonder gevaar, en worden betaald door den koopman; hij geeft
wel is waar zooveel minder aan den planter, als hij aan het Gouver-
nement moet opbrengen, doch de belasting blijft voor deze verborgen,
hij verkoopt zijn product aan wien hij verkiest, en voelt geene regt-
streeksche bemoeijenis van het Gouvernement.

Uit deze consideratien vermeen ik te kunnen en moeten afleiden dat
het beter en doelmatiger zoude zijn, onder de tegenwoordige omstandig-
heden , om den planter het vrij genot te laten behouden van zijn product,
mits hetzelve naar Padang brengende en aldaar te heffen eene belasting
op den uitvoer, gelijk gesteld met die welke te Java bestaat.

Het tegenwoordig regt op de uitvoer van koffij is 6 ten honderd,
hetgeen, op de gewone marktprijs van de koffij te Padang gerekend,
bedroeg voor het jaar 1819 omtrent f 1.20 de Pikol zoodat de invoering
van de Javasche belasting bij den uitvoer, inderdaad eene aanzienlijke
vermeerdering zoude wezen.
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Bij cenc overlating van de koffijteelt en handel aan den geest van
particuliere onderneming, zoude men echter eenige maatregelen kunnen
daarstellen om de behandeling en alzoo de hoedanigheid van de koffij
zelve te verbeteren, hetgeen waarschijnlijk een gunstig gevolg zoude
hebben zoo voor de algemene als bijzondere belangens.

De boomen worden thans bijna in liet wild geplant, zonder eenig
regard te slaan op den aard van den grond, de tijd van het jaar of
andere omstandigheden; de tuinen worden bijna nooit schoongemaakt,
de vruchten worden geplukt eer zij tot rijpheid zijn gekomen . vervolgens
in de zon gedroogd, en eindelijk in rijstblokken gestampt, al hetgeen,
zoo ik vermeen, zeer nadeelig is voor de hoedanigheid en het behoud
van de oogst.

Indien de Sumatrasche koffij op dezelve wijze werd geplant, onder-
houden en behandeld als de Javasche, zoude dies hoedanigheid
waarschijnlijk dezelve evenaren, alsdan zoude dezelve meer gezocht
worden als een voorwerp van handel, eene hoogere prijs in de markt
halen, en hierdoor den landman worden aangemoedigd de cultuur
uit te breiden, en zich toe te leggen op dezen vrugtbaren tak van
landbouw.

Met dit oogmerk vermeen ik dat eene proef zoude kunnen worden
genomen van eene Gouvernements tuin, in het midden zooveel mogelijk
van de particuliere culture, aan te leggen, door eenige familiën uit de
Preanger Regentschappen, of elders, bekend met de planting en
behandeling van koffij op de Javasche wijze: deze menschen zouden
zich aldaar onder de onmiddellijke bescherming van den Rresident
moeten nederzetten, onder de belofte van de helft van het product
voor hunne arbeid te zullen genieten, en intussen en door het Gouver-
nement te zullen worden onderhouden, met geringe toelagen in geld.
rijst en zout.

Men kan vervolgens naar den uitslag van deze proefneming besluiten
de koffijteelt voor 's Lands rekening aldan niet te doen voortzetten,
intusschen vermeen ik te kunnen veronderstellen, dat de oprichting
van eene zoodanige kleine etablissement een gunstig gevolg zoude
hebben op de Sumatrasche koffijteelt en handel.

De daartoe te gebruiken personen dienen echter met hun vrije ver-
kiezing en op kosten van den Lande, te worden overgezonden, en door
een a twee van hunne geringere Hoofden te worden verzeld met de
noodige werktuigen.

In geval Uwe Excellencie mogt goedvinden, eene zoodanige proef-
neming te laten doen en alzoo de verzending naar Padang van de
de noodige lieden als boven te laten geschieden zal ik mij nader ver-
eeren Hoogst dezelve een bepaald voorstel aan te bieden, over de
meer bijzondere punten wegens hunne onderhoud, enz.

Eene jaarlijksche opname van de koffijtuinen van 's Gouvernements
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wege zoude ook nuttig zijn ter uitbreiding en verbetering van de
koffijteelt, alsmede tot het inwinnen van nauwkeurige informatien
wegens den opbrengst van elk district, oin te kunnen nagaan of het
geheel product naar Padang word ter markt gebragt dan wel ge-
deeltelijk ter sluik naar Bencoelen of elders uitgevoerd.

Eene verdere aanmoediging zoude kunnen worden daargesteld door
de inlandsche hoofden belang te doen voelen bij de uitbreiding van
de culture, hetgeen zoude te bewerken zijn door het uitreiken van
eene kleine premie aan dezelven op de hoeveelheid koffij uit hunne
districten ter markt gebragt, en door het verklaren dat bij de verkiezing
van hunne opvolgers zal worden gelet op de meerdere of mindere
nijverheid welke de respectieve candidaten in het voortzetten van de
koffijteelt betoond hebben.

De toelage op de kofffijleverantie zoude tevens dit nut hebben,
dat de inlandsche hoofden zich zelven daardoor eenigsints als be-
zoldigde dienaren van het Gouvernement zoude beschouwen, hetgeen
een stilzwijgend, doch zeker werkend middel zoude zijn, om aan
den invloed van het Europesch bestuur die noodige versterking te be-
zorgen, waarvan hetzelve sedert bijna dertig jaren ontbloot is.

Ten aanzien van de hoegrootheid van eene zoodanige toelage, ver-
meen ik dat een stalie of 7.5 stuivers p. pikol vooreerst voldoende
zoude wezen; hetgeen bij de invoering van de Javasche uitgaande
regten geene groote opoffering voor den Lande zoude veroorzaken.

Er volgen dan uog eeiiige korte beschouwingen over andere
onderwerpen, zoodat bijna liet geheele advies over de koffiecultuur
handelt.

De Regeering stelde dit stuk in handen van de leden van den
Raad van Indië Chassé en Muntinghe, die rapport uitbrachten dd.
18 December 1820. Het stuk is door eerstgenoemde gesteld eii
evenals al de adviezen van Chassé ongenietbaar door het slechte
Hollandsen en noodelooze langwijligheid; zoo heeft hij b. v. de
gewoonte de voorstellen, waarop hij moet adviseeren, nagenoeg
geheel in zijn advies eerst weer op te noemen, waardoor wel het
zijne eenigszius omvangrijk, doch naar waarheid dikwerf weinig
beduidend wordt. Volgens het advies van 18 December 1820 hadden
de beide Raadsleden bezwaar tegen het aanleggen van een model-
koflietuiu door Javanen, doch terwijl Chassé o. a., in overeen-
stemming met 's Residents voorstel aanbeval:

"om de koffijplanting en handel op Sumatra's Westkust of
Padang en dies onderhoorigheden geheel vrij en aan particulieren
over te laten, mits zij dat voortbrengsel op Padang brengen, ten

5a Volgr. X. 20
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eiude vau daar iia betaling der uitvoerregten, gelijk aan die inen
op Batavia betaald, vervoerd te worden//, —

voegde Muntinghe bij het collectief advies eene afzonderlijke nota
waarin hij "tea aanzien van de beheering der kolrijculture// het
volgende opmerkte:

Dat ofschoon ik op de verzekering van den resident van Padang
zeer gaarne wil aannemen, dat op dit oogenblik de westkust van
Sumatra niet geschikt is om eene landelijke belasting evenals Java
op te brengen, ik echter niet kan toestemmen, dat eene verpligte
leverantie van de koffij, zooals tevoren van de peper, het eenige
middel zoude zijn, waardoor de reeds bestaande inkomsten van het
Gouvernement zouden kunnen worden vermeerderd.

De koffij culture toch op de Westkust van Sumatra, zooals zij thans
bestaat, en zooverre als zij tot nu toe gebragt is, is hare oorsprong
alleen verschuldigd aan den vrijen handel en aan de mededinging der
koopers, die daaruit is geboren.

De vernietiging dan van deze mededinging en de bepaling, dat de
koffij, evenals te voren de peper, uits!u.iten.d.erwijz.e aan het Gouvei>
nement zoude moeten geleverd worden, tegen vastgestelde prijzen, is
te voorzien dat alle lust tot voortzetting van die cultuur in het vervolg
zoude uitdoven, en dat gevolgelijk deze nieuwe bron van inkomsten
van het Gouvernement weldra weder zoude zijn opgedroogd. Het
voorgestelde middel zoude dus in dezen, het doel zelve indertijd te
niet doen; en het voorstel mag dus uit dien hoofde te regt ondoel-
matig worden genoemd.

Doch gesteld zelfs dat deze objectien niet regtstreeks toepasselijk
waren op het voorstel van den resident van Padang, zoo bestaan er
nog andere redenen, waarom zijne assertie niet aannemelijk is, dat er
geene andere middelen zouden te vinden zijn, om 's Gouvernements
inkomsten op de Westkust te kunnen vermeerderen.

Waaraan toch mag men vragen, is de vordering te danken, welke
de koffijculture in die streken, in de laatste jaren gemaakt heeft?

Waaraan is verder toe te schrijven, het verbod, welk uit de contracten
blijkt, dat in vroeger jaren bestaan heeft, tegen den aanplant van /è<#>ar/>

Waaraan het verbod om geene vreemdelingen, zelfs geene vreemde-
lingen van inlandschen afkomst, in hunne districten ten handel
toe te laten ?

Natuurlijk aan geen andere oorzaak, dan aan de bestaande zucht
en neiging van die volkeren, om door allerlei middelen van landbouw
en handel hun voordeel te zoeken, wanneer hun daartoe slechts eene
opening werd gelaten.

Deze blijken nu van nijverheid, en van eene trek tot vermeerdering
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van hunne middelen van bestaan voorhanden zijnde, zoo vraag ik
slechts of de resident van Padang met grond kan beweren, dat er
geene middelen zouden kunnen gevonden worden, om 's Gouvernements
inkomsten, op de westkust te vermeerderen, alleen wijl die streken
nog geene geschiktheid hebben, om eene land-tax als Java te dragen.

Dat intusschen de westkust ook niet geheel ongeschikt is om zelfs
landelijke inkomsten te kunnen opbrengen, is op te maken uit de
vorderingen, welke de koffijculture nu in de laatste jaren gemaakt
heeft, en uit het verbod welk in vroegere jaren tegen den aanplant
van véa/wr bestaan heeft.

Doch gesteld zelfs dat de westkust van Sumatra nimmer eenig
aandeel van belang in eene directe belasting op de voortbrengselen
van den grond zoude kunnen dragen, zoo schijnt het echter niet in
twijfel te kunnen getrokken worden, of die bron van nijverheid, wiens
bestaan onder de bevolking van de westkust door daadzaken wordt
bewezen, moet ook, vooral bij eene toenemende welvaart, steeds nieuwe
voorwerpen van belasting voor het Gouvernement opleveren.

Het eerste voorwerp van belasting levert thans reeds de koffij op;
een tweede voorwerp kan na weinigen tijd de X-â ojr zijn; en een derde
middel kan bij eene voortdurende welvaart gezocht worden in de
oprigting van raarf/e«, waardoor alle consumtive middelen op eene
indische wijze worden bezwaard.

De mogelijkheid dierhalven veronderstellende van eene grootere
uitbreiding van Gouvernements inkomsten op Sumatra's Westkust dan
door den resident te Padang wordt berekend, zoo zoude ik ook van
gevoelen zijn, dat zoo min mogelijk eene belemmering aan de algemeene
nijverheid, die daarvan de voorname bron zal zijn, behoort te worden
toegebragt.

De mededinging in den handel zoude ik dus ook van gedachten
zijn, dat niet behoorde verloren te gaan en ofschoon dan ook de
vrijheid om te handelen aan de ambtenaren te Padang zij toegestaan,
zoude ik van gevoelen zijn, dat de staat der cultures op de westkust,
en de verwachtingen welke dezelve voor den handel opleveren, alge-
meen dienden bekend gemaakt te worden, ten einde daardoor de
vereischte mededinging te doen geboren worden en eindelijk ook eens
de hoop te kunnen voeden, dat onze eigene Nederlandsche schepen
de producten van de Westkust op Padang zullen gaan afhalen.

Ondergeschikt aan ditzelfde oogmerk zoude het mij ook niet ondienstig
voorkomen, dat aan den resident te Padang opgedragen wierd eene
nauwkeurige opname van den staat der koffijculture in zijne districten
te laten doen, en daarvan te dienen van bericht, met opgave tevens
der prijzen welke voor dit product zoowel in de bovenlandsche districten
aan den inlander, als op de markt te Padang onder Europeanen en
anderen worden besteed.
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En ofschoon ik wijders ook gereedelijk moet toestemmen, dat in de
aanplanting der koffij, en in den aanleg der tuinen, eene geringe kunst-
bewerking gelegen is, zoo moet ik echter aanmerken, dat in het
plukken van de vrucht, in het droogen, in het ontbolsteren en in het
zuiveren van dezelve, oplettendheden zijn te gebruiken die dikwerf
door den inlander worden over het hoofd gezien, en waarom het mij
niet ondienstig zoude voorkomen, dat een paar geschikte Javasche
mantries, op deszelfs verzoek aan den resident van Padang tot opzien-
ders over de koffijculture wierden toegestaan.

Als een ander voordeelig gevolg van dezen maatregel zoude men,
geloof ik, ook nog mogen rekenen op eene verdere uitbreiding der
culture en eene gevolgelijke vermeerdering van het product; eene uit-
komst, waardoor natuurlijk de lagere prijzen van Padang eindelijk eens
in mededinging zouden komen met de enorme hooge prijzen van
Java; die waarschijnlijk dan ook in zoo verre zouden worden gematigd,
dat de klagten daarover in Nederland eindelijk eens zouden ophouden;
en tevens een einde maken aan die mededinging, welke de ongelooflijk
hooge prijzen van Java in den koffijhandel over de gansche wereld
moeten doen geboren worden.

Terwijl het slechts van de inrigtingen van het Gouvernement zal
afhangen, om over een grooter product, bij gematigder prijzen, dezelfde
voordeden te blijven genieten, welke het thans trekt over een geringer
product bij immers hooge prijzen.

En het meerdere voordeel voor den algemeenen handel dus als een
surplus zal overblijven.

Op bl. 65 schrijft Kielstra het volgende:
//Het spreekt van zelf dat in een gewest waar, zooals in het in

beide voorgaande hoofdstukken behandeld tijdvak, onafgebroken
oorlog werd gevoerd, de beschikbare tijd der burgerlijke ambtenaren
voor een goed deel in beslag werd geuomen door zaken, met krijgs-
operatiën in verband staande. Die ambtenaren waren inmiddels
voorzeker hoogst nuttig werkzaam, doch hunne verrichtingen kwamen
uit den aard der zaak meer op den achtergrond.

«Maatregelen, in het thans besproken tijdvak door den resident
en zijne ambtenaren genomen of voorgesteld voor de ontwikkeling
van de Westkust van Sumatra, zijn dan ook, voor zooverre ons
bleek, niet te vermeldeD; wat in deze richting geschiedde, werd
te Batavia beraamd en besloten.

//Het was de Eaad van Indië Mr. H. W. Muntinghe, die zich,
in den aanvang van het jaar 1822, //den staat van vaart en handel
op de jMederlaudsche bezittingen te Westkust van Sumatra" aantrok
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en dienaangaande, deu IS" Maart 1822, zijne beschouwingen en
voorstellen aan het oordeel van deu Gouverneur-Generaal. onder-
wierp. Zijn advies is ons, in zijn geheel, niet bekend, maar de
inhoud en strekking daarvan blijken uit de resolutie van den
Gouverneur-Generaal in Rade van 30 April 1822 N° 2 3 , waaraan
wij het volgende ontleenen."

Het weinige, wat daarop volgt, geeft geen voldoend overzicht
van Muntinghe's uitgebreid advies. Het stuk is voor de kennis
van de politiek dier dagen en vooral met het oog op hetgeen
eerlang zou volgen van belang; al ware het alleen, omdat men
van den Europeescheu landeigenaar deze getuigenis er in leest:

tvm tó Go»t/YTM0»w»/.» Opmerkelijke woorden van den
man, die in het koopen van particuliere landerijen onder Raffles
zulk een werkzaam aandeel had genomen!

Ook heeft Muntinghe zijn advies niet uit zichzelf geschreven,
gelijk de heer Kielstra vermoedde. Er was een vreemdeling te
Padang gevestigd, die zich burger van Nederlandsch-Iudië wilde
doen verklaren, ten einde de voordeelen te genieten, die aan den
Nederlandschen handel bij uitsluiting destijds waren toegestaan.
üe resident Du Puy had deze zaak ouder de aandacht der Regeering
gebracht en daarover was eene geheele correspondentie ontstaan.
Muntinghe moest nu over deze quaestie ook zijn oordeel doen
kennen; en haar hoog opnemende, schreef hij er het stuk over,
dat ik in zijn geheel laat volgen.

BATAVIA, den i8<=" Maart 1822.

Het behaagde Uwe Excellentie bij marginaal Besluit van den 24"
Januarij jl. L A, in mijne handen te stellen, om consideratien en
advies, een rapport van de hoofddirectie van financiën dd° 16 Januarij
daar te voren, N° 5, vergezeld van:

1°. Eene missive van den resident van Padang, van den 29° September
a. p. N° 210, ten geleide van een rekwest van zekeren JOHN KEMP,
wonende te Padang, doch deelgenoot in de Britsche firma van JOHN

KEMP en GUYON MACKINTOSH; verzoekende, onder hel genot der
voorregten van burger van Nederlandsch-Indie, te Padang te mogen
resideren en handel drijven; — in welke missive de voorn"*" Resident
aanmerkt, dat hij niets ten nadeele van den suppliant kan in het
midden brengen, en dat laatstgen^ reeds te Padang woonachtig was
vóór de weder in bezitneming van dat etablissement.

Downloaded from Brill.com05/22/2023 06:51:19AM
via free access



2 9 4 EENE BIJDRAGE TOT E. B. KIRLSTRAS OPSTELLEN

2°. Eene missive van den genoemden Resident, dd°. 3 December
a. p. N° 251, ten geleide van een rekwest van denzelfden JOHN KEMP,
daarbij verzoekende eenen zeebrief voor zijn brikschip gen"* ./Vöf/ó/zè,
waarvan hij is eigenaar geworden, ten gevolge van eene akte van
opdragt, gepasseerd door hem JOHN KEMP, als deelgenoot in de
voorn"*" firma, aan hemzelven JOHN KEMP, in zijne particuliere be-
trekking, bij welke voorn''" missive de Resident van Padang berigt,
dat hij, den rekwestrant beschouwende als een Nederlandsch inge-
zetene, hem een «/•/$&««* heeft uitgereikt, in stede van een zeebrief,
naar aanleiding van het Besluit van 15 September 1808, N° ó, en zich
in dit geval heeft bevoegd geacht om eenigermate af te wijken van
de letter der bestaande wet. En

3°. Een rapport van den Directeur der Uit- en Ingaande regten,
dd° 4 Januarij jl. N° 13, wegens de beide voorn^ rekwesten, houdende
de navolgende consideratien :

dat de kofnjteelt en het product van het stofgoud in het etablis-
sement Padang aanleiding kunnen geven tot een zeer uitgebreiden
handel, welke zoowel voor het eiland Java, als voor het Moederland,
groote voordeden zoude kunnen afwerpen, doch thans geheel in handen
van vreemden is;

dat de ware belangen van onze oostersche bezittingen, zoowel als
die van het Moederland, hetzij uit een staatkundig, financieel of
commercieel oogpunt beschouwd, vorderen dat in dit gebrek zoo
spoedig mogelijk worde voorzien ;

dat het domicilium van vreemden in de bezitting van Padang strijdig
is met die belangen;

dat het nationaliseren van vreemde schepen ten behoeve van vreemden,
de zaak in allen opzigte verergert, en daarenboven oorzaak is, dat
die vreemden de helft der door hen verschuldigde regten aan het
Gouvernement onttrekken;

dat in het onderwerpelijke geval, de rekwestrant JOHN KEMP, een
deelgenoot is van een £fcg?/.rc£ huis van negotie in Z?rz/rc//-/«rtY<; onder
de firma van JOHN KEMP en GUYON MACKINTOSH, aan welk Engelsch
huis van negotie het Engelsche schip 7Vor/W£ toebehoort;

dat de rekwestrant, een paar maanden te voren getracht hebbende,
door autorisatie van wege Uwe Excellentie een ingezetene van Neder-
landsch Indie te worden, nu, in zijne hoedanigheid van Britsch onder-
daan , aan zich zelven, in zijne geassumeerde hoedanigheid van Afcafer-
/a//<a&<r̂  oW«r</<?a», verkoope en aa« 2*VA a*/w« cedert den eigendom
van het Engelsch schip TVóz/o/é; — aldus den spot drijvende met alle
legale cessiën;

dat door deze transactie geen ander onderscheid wordt te weeg
gebragt, dan dat de Engelsche brik 7vo//o//è, toebehoorende aan het
Engelsche huis van negotie JOHN KEMP en GUYON MACKINTOSH, en
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door een der deelgenoten aan zich zelven verkocht, te voren toebe-
hoorde «tf« <#/ //'«.f ?-w« ««•£»//« «̂s(zwe«/yX' en nu

eindelijk dat de rekwestrant, door het bekomen van een certificaat
van den Resident van Padang, thans den voordeeligen handel drijft
tusschen dat etablissement, en de westkust van Indie, onder betaling
van de helft der regten, welke hij verpligt was aan het Gouvernement
uil te keeren.

Op grond van welke consideration hij Directeur der Uit- en Ingaande
regten, in de hoop, dat weldra in de belangen der Nederlandsche
scheepvaart en handel met betrekking tot Padang, door doelmatige
bepalingen zal worden voorzien, Uwe Excellentie adviseert, om beide
voornoemde rekwesten van JOHN KEMP te wijzen van de hand.

Onder terugzending dezer stukken teekent de Hoofddirectie van
financiën voor haar gevoelen aan, dat zij de aangevoerde gronden
van den Directeur der Uit- en Ingaande regten gouteert, om namelijk
te Padang geene vreemdelingen optenemen; — dat echter aan JOHN
KEMP het burgerregt niet wel kan worden ontzegd, alzoo hij vóór de
weder in bezitneming van dat Etablissement aldaar met derwoon is
gevestigd geweest, — dat hij, als ingezetene van Nederlandsch Indie
ook vermag een vreemd schip te koopen, en hetzelve te laten natio-
naliseren; doch in het onderwerpelijke geval zulks gedaan heeft op
eene gesimuleerde wijze, ten einde de firma van JOHN KEMP en
GUYON MACKINTOSH de voorregten te doen genieten van Nederlandsche
burgers; en dat in dit zijn gehouden gedrag welligt een grond zoude
kunnen gevonden worden om hem het verzochte burgerregt te
weigeren. — Waarop de Hoofddirectie Uwe Excellentie adviseert:

i". In het verzoek van den Suppl'. te difEculteren; en
2". Den Resident van Padang te gelasten het door hem aan den

Suppliant verleende certificaat wederom in te trekken.

Alsnu overgaande om aan den vereerenden last van Uwe Excellentie
te voldoen, zal ik vooraf in het algemeen aanmerken. dat ik mij met
de gevoelens van de Hoofddirectie van financiën, en den Directeur
der Uit- en Ingaande regten, voor zooverre betreft de onderwerpelijke
zaak en het weigeren of toestaan van de verzoeken door den Suppliant
JOHN KEMP gedaan, gereedelijk kan vereenigen; en dat inzonderheid
de consideratien van laatstgemelden ambtenaar mij zijn voorgekomen
als gegrond op het wezenlijk belang van onzen handel, zoowel voor
het Moederland, als voor deze hare overzeesche bezittingen.

De uitbreiding toch van de scheepvaart en van den buiten- en
binnenlandschen handel van het Moederland, is, gelijk zij de eerste
aanleidende oorzaak was van de vestiging, ook nog het groote doel
en de bestemming van alle hare koloniale bezittingen.
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De voortbrengselen van deze bezittingen dienen dan ook, zooveel
mogelijk, door den buitenlandschen handel op de markten van het
Moederland ten stapel te worden gebragt; ten einde zich van daar
wederom, door den binnenlandschen handel, over het vaste land van
Europa en verder te kunnen verspreiden.

Overeenkomstig dit eerste beginsel van het bestaan van alle koloniën,
dienen dus deze voortbrengselen niet alleen bij voorkeur, maar in alle
gevallen, waar zulks kan geschieden, a#^$ 7w/ «//.f/w/7*«£- ?;a« «//e
77w«t<fc/*«g»«, overgegeven te worden aan onzen nationalen handel en
scheepvaart, ten einde door dezelve naar de stapelplaatsen van het
Moederland te worden overgevoerd.

Niets kan dus, volgens het aangehaalde beginsel, gegronder zijn,
in het algemeen, dan het gevoelen door den Heer Directeur der Uit-
en Ingaande regten aan den dag gelegd, dat het zoowel onder een
staatkundig, als financieel en commercieel oogpunt, strijdig is met de
belangen van het Moederland en van deze hare bezittingen, dat die
voortbrengselen en de handel in dezelve aan vreemden worden overgelaten.

Onvoldoende toch zoude het zijn op deze redenen te antwoorden,
dat onder eene vrije en opene vaart en handel, de mededinging ook
voor onze Nederlandsche schepen en kooplieden vrijstaat. Een onge-
lukkige zamenloop van omstandigheden heeft toch in de laatste 20 a 30
jaren, teweeggebragt, dat onze Nederlandsche vaart en handel, vooral
hier in Indie, in vergelijk met die der Engelschen en Amerikanen,
werkelijk is verachterd. De onbepaalde vrije handel komt dus in effectu
dikwerf op eene geheele uitsluiting van den Nederlandschen handel
neder. Dit is vooral het geval ten aanzien van onze bezittingen buiten
het eiland Java gelegen, waarop de handel aan onze Nederlandsche
kooplieden nog niet genoeg in hare bijzonderheden schijnt bekend te
zijn. Padang en de Westkust van Sumatra leveren hiervan een sprekend
bewijs op. Niettegenstaande deze plaatsen gedurende de laatste 3 a 4
jaren omstreeks 20,000 pikols koffie hebben opgeleverd, is er, voor
zoover men weet, geen enkele Nederlandsche bodem geweest, die in
het minste door den handel in deze producten is bevoordeeld geworden.

In opvolging derhalve van het zooeven aangehaalde feg?«w/ van
koloniaal bestuur, in verband beschouwd met den plaatselijken toestand
en de aangelegenheden van Padang en Sumatra's Westkust, dienen er
maatregelen genomen te worden, om de voortgang van de vreemde
vaart aldaar te fnuiken en te beteugelen, en de Nederlandsche daaren-
tegen optebeuren, en te brengen in het bezit van hare natuurlijke
regten en voordeden.

Op deze gronden kan het dan ook niet anders dan geraden schijnen,
om, in de onderwerpelijke zaak, de voorstellen van de Hoofddirectie
van financiën en van den Directeur der Uit- en Ingaande regten gaaf
aan te nemen.
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Doch, bij eene algemeene beschouwing, acht ik mij echter verpligt
onder de opmerking van Uwe Excellentie te brengen:

dat, hoewel aan dat grondbeginsel hetwelk zoo even door mij op
den voorgrond geplaatst werd, en van hetwelk de heer Directeur der
Uit- en Ingaande regten ook in zijne redeneringen is uitgegaan,
buiten allen twijfel afe« « / Ï /«< ra«£ moet worden toegekend, onder alle de
maximes, waarna zich de koloniale handel en scheepvaart behoort te
regelen. — de strenge gevolgen echter, welke daaruit zouden kunnen
getrokken worden, in vele opzigten dienen gewijzigd en getemperd te
worden, naar een 0Hafe/-g-«r/«'& £<?gmje/, //*•/ fo/wW namelijk en de
voorziening in de if/w<?/?<?« <YIM rf/« £«£////»£?/< zelven, waaruit alle deze
voordeden van vaart en handel naar het Moederland moeten afvloeijen.

Het behoud toch van deze bezittingen vordert plaatselijke winsten
en inkomsten, tot goedmaking der onkosten van bestuur en verdediging,
en deze plaatselijke winsten en inkomsten kunnen in sommige gevallen,
door toelating en mededinging in den handel ook van de zijde van
vreemden, aanmerkelijk worden vermeerderd. Beter is het dus, dat in
die gevallen het Moederland een £<raWfe der regtstreeksche voordeelen
van vaart en handel afsta, om daardoor het &A)W harer overzeesche
bezittingen te verzekeren, dan dat, met het behoud dezer bezittingen,
tevens het verlies van <z//<? de voordeelen van scheepvaart en handel
in de waagschaal worde gesteld. Het belang derhalve welk er gelegen
is in het behoud der bezittingen zelve, en het belang welk gelegen
is in de uitbreiding van de vaart en handel van het Moederland,
wegen zich hier van wederzijde op. Beider echter vereenigen zich en
hebben geen ander doel, dan het ware en duurzame belang van het
Moederland zelve: — het behoud der overzeesche bezittingen wordt
alleen gezocht ten voordeele van het Moederland, en er kan dus hier
geene andere moeijelijkheid bestaan, dan alleen om het ware punt
van vereeniging te treffen waar zich beide deze belangen in evenwigt
stellen.

In het algemeen, en in het afgetrokkene, valt het echter zeer ge-
makkelijk om dit punt van vereeniging en van evenwigt aan te wijzen.

In de veronderstelling, welke hier mag worden aangenomen, dat
het behoud en de integriteit van alle de bezittingen van het Rijk
onschendbaar is, wijst ook de ware en onvermijdelijke behoefte van
al hetgeen tot het bestuur en de verdediging van die bezittingen
vereischt wordt, het juiste punt aan, tot hetwelk het Moederland in
hare opoffering van regtstreeksche voordeelen van Vaart en Handel
dient te gaan, om hare overzeesche bezittingen in stand te houden.

Wenschelijk ware het echter dat, zoo gemakkelijk als het is, om
hier, /« A#/ ff^tf/-o/M<?«« het vereenigingspunt der belangen van het
Moederland en van hare overzeesche bezittingen te kunnen aanwijzen,
het ook evenzoo gemakkelijk ware, om »'« co«cr«/o de ware schaal en
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maatstaf te vinden, waarna zich de behoeften van het koloniaal bestuur
lieten berekenen. Dan, zonder in deze moeijelijke berekening verder
te willen indringen, zal het echter, na het voorafgezegde, geen betoog
meer behoeven, dat, hoe lager de schaal zij, waarop de inrigtingen
van het koloniaal bestuur gesteld worden, mits het slechts niets van
zijne kracht en werking verlieze, des te hooger ook de winsten en
voordeden zullen rijzen, die ter regtstreeksche beschikking van het
Moederland zullen overblijven. En moeijelijk als het moge zijn om
in bijzonderheden, en in elk voorkomend geval, deze maatstaf te
kennen en te volgen, minder moeielijk is het echter, om in dezen de
wederzijdsche grenzen te bepalen, binnen dewelke het goede en
nuttige moet gelegen zijn, en buiten dewelke men zich, zonder gevaar
van imminente nadeelen, noch van de zijde van het Moederland, noch
van de zijde der koloniën, kan begeven.

Deze grenzen namelijk worden kennelijk en zigtbaar, wanneer slechts
bij de /7<w hier voren reeds ontwikkelde grondstellingen, nog eene «V/dfe
wordt te hulp geroepen, van dezen inhoud: dat, met uitsluiting van
alle onregtvaardigheid, rfk io/o/wV» ;«o<tf<?« JWÜW&W ;t>or</«M /<?

Zoo zeer toch als het Moederland zoude zondigen tegen hare ware
en duurzame belangen, wanneer zij in hare vorderingen van regt-
streeksche voordeden zoo verre ging, dat daardoor de middelen van
fo^0«</ en van 7>«vfc</j]g/«# harer overzeesche bezittingen ondermijnd
en verzwakt werden, zoo zeer ook zouden deze afgelegene bezittingen
zondigen tegen de eerste wet van haar bestaan, wanneer zij alle de
voordeden, die zij afwierpen in zich zelven verslonden, en ophielden
van iets tot den welvaart en bloei van het Moederland toe te brengen.

Het *w?/V zoude het geval zijn wanneer ongelukkig het beginsel van
uitbreiding van nationale vaart en handel weder zoo verre werd ge-
dreven , dat alle de uitgebreide landen en volkeren, welke het Neder-
landsche Rijk in Indië daarstellen, op nieuw aan den ijzeren schepter
van den alleenhandel werden onderworpen; — doch het /<ra/.$te vrees
ik dat thans inderdaad het geval is met onze bezittingen te Padang en
verder op de westkust van Sumatra.

Het zijn echter, zoude men mij hier met het hoogste regt te gemoet
kunnen voeren, het zijn dezelfde inrigtingen, dezelfde beginselen van
bestuur, van vrije vaart en handel, waaronder Java thans bloeit en
wel vaart, en ook het hare tot het welzijn van het Moederland
bijdraagt, die thans op Padang en op de Westkust van Sumatra bestaan; —
en zouden dan dezelfde beginselen van bestuur en vrije vaart en
handel, die op de eene plaats dienstbaar zijn om deze Indische be-
zittingen dezelver bestemming te doen bereiken, op.de andere plaats
het doel van deze bestemming geheel kunnen vernietigen?

Juist dit, indien ik mij niet bedrieg, en indien het mij geoorloofd
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is zoo vrij te oordeelen, schijnt mij toe hier het geval te zijn. Het is
niet in het afgetrokkene, noch bij loutere bespiegeling; maar in ver-
houding tot land en volk, en tot de plaatselijke aangelegenheden van
beide, dat de waarde van eenige inrigtingen van bestuur, en ook die
van de vrije vaart en handel kunnen worden gekend en beoordeeld.
Het is dus in het verschil welk er bestaat tusschen de plaatselijke
aangelegenheden van het eiland Java en de Westkust van Sumatra,
dat de oorzaak moet gezocht worden, dat inrigtingen, welke op de
eene plaats voordeelig, op de andere schadelijk kunnen zijn. In ditzelfde
verschil van plaatselijke aangelegenheden, zullen wij den grond vinden
van het gevoelen van den Directeur der Uit- en Ingaande regten, dat
de thans bestaande inrigtingen aldaar werkelijk nadeelig zijn: — en
wij zullen er door worden opgeleid, tot die inrigtingen, welke hij, in
het belang, zoowel van het Moederland als van deze bezittingen,
wenschelijk acht dat aldaar worden gemaakt. Het beginsel van wye
wzar/ <?« Atf?zfl'<?/, met toelating zelfs van vreemden, kan niet ontkend
worden in de laatste jaren werkelijk te hebben bijgedragen tot den
plaatselijken bloei en welvaart van Java. Het is aan deze vrijheid van
handel, en grootendeels ook aan de mededinging van vreemden onder
dezelve, dat men de bewonderingswaardige uitbreiding der vrije koffij-
culture in de oostelijke afdeelingen van dit eiland gedurende de laatste
jaren heeft te danken. Van daar, dat deze vruchtbare streken, die
niettegenstaande de hooge berekeningen door wijlen Zijne Excellentie
VAN OVERSTRATEN, als aftredend gouverneur van Java gemaakt, in
het jaar 1801 slechts opbragten 2801 pikols koffij; die in het jaar
1808 slechts leverden ongeveer 20,000 pikols; en waarvan de gansche
leverantie van koffie, door den Heere Nic. Engelhard, bij deszelfs
nagelatene memorie, als aftredend gouverneur van Java werd geoor-
deeld, dat nimmer hooger dan op 45,000 pikols behoorde gesteld te
worden, thans onder de inrigtingen van H. H. E. E. C. C. G. G.
van den 17 October 1817 eenen oogst hebben opgeleverd, die ten minste
op 120 a 130 duizend pikols mag worden begroot. Deze vermeerde-
ring nu van het product der koffij, schijnt voornamelijk hare oorzaak
verschuldigd te zijn aan den prikkel, welke, onder een stelsel van
vrijen handel en cultuur, aan de nijverheid van den Javaan is mede-
gedeeld door de hooge prijzen, waartoe de koffij vooral door de
mededinging van vreemden in de laatste jaren is gedreven. De Neder-
landsche handel en scheepvaart heeft hierdoor wel dit nadeel geleden:
dat niet alle de koffij van Java bij uitsluiting op de markten van
het Moederland is ten stapel gebragt; dat de hooge Javasche prijzen,
ook natuurlijk de handelwinsten in Nederland hebben moeten ver-
minderen , en misschien zelfs in sommige gevallen winstderving en ver-
lies hebben kunnen doen lijden; dan deze nadeelen worden echter,
voor zoo verre den handel op Java en de hoofdplaats Batavia betreft,
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gematigd door de volgende omstandigheden: dat de handel uit het
Moederland op Java en de hoofdplaats van Neêrlandsch Indie, eenen
gevestigden en geregelden loop heeft; — dat dus ook het Moeder-
land naar evenredigheid van kapitaal en scheepsruinite een gelijk aandeel
met alle vreemden in den handel op Java heeft kunnen nemen;
terwijl de winstderving, welke misschien de Nederlandsche koopman,
door de hooge prijzen der koffij in sommige gevallen heeft moeien
lijden, van eene andere zijde wordt opgewogen, door het meerdere
/vz/>z'/rtrt/, hetwelk daardoor op eene onmerkbare wijze binnen deze
kolonie in omloop is gebragt, en zich ook gedeeltelijk onder de
Inlandsche bevolking heeft gevestigd; van waar dan ook de geregelde
loop en de jaarlijks vermeerderde opbrengst van alle belastingen; —
de faciliteit waarmede de Javaan zijne landrenten, zijne huur van
de koffijtuinen in geld voldoet, en de meerdere vertering, welke hij
voor zich zelven in staat is te maken, en werkelijk maakt; — en
waarin de eerste oorzaak van de steeds toenemende hoogte van alle
verpachte middelen moet worden geacht. De geschiktheid dus, welke
de bevolking van Java bezit, om onder een stelsel van vrijheid in
handel en cultuur zulke aanzienlijke belastingen te kunnen opbrengen,
dat daardoor het Moederland schier van alle kosten van bestuur en
verdediging ten aanzien van deze Oostersche bezittingen is bevrijd ge-
bleven, en het aandeel, welk zelfs de handel en mededinging van
vreemden heeft bijgedragen, om de Javasche bevolking in staat te
stellen, deze lasten te torsenen, zijn de ware oorzaak, waarom het
stelsel van vrije vaart en handel, en misschien zelfs de mededinging van
vreemden in eene zekere mate op Java voordeelig mogen geacht worden.

Edoch, in de verschillende gesteldheid, waarin zich tot nog toe de
Westkust van Sumatra in beide deze opzigten bevindt, ligt ook de
reden, waarom tot op dit oogenblik, het stelsel van vrije vaart en
handel, en vooral de toelating van vreemden tot den handel, daar
ter plaatse, zulke tegenovergestelde uitkomsten heeft opgeleverd. Het
is trouwens alleen uit hoofde dat de inlandsche bevolking op de
Westkust van Sumatra tot nog toe schier niets, bij wijze van regtstreeksche
en regelmatige belastingen, aan het Gouvernement opbrengt, en dat
ook onze Nederlandsche kooplieden, naar mate van het kapitaal en
de scheepsruinite, welke zij daartoe zouden kannen besteden, nog
geen aandeel in den handel op de Wettkust van Sumatra hebben
genomen, dat het stelsel van vrije vaart en handel, en de toelating
van vreemden, aldaar als schadelijk voor 's Gouvernements belangen
moet worden beschouwd.

Bestond de mogelijkheid om aan den Nederlandschen handel en
scheepvaart, dadelijk, en in dezelfde evenredigheid als hier op Java,
een aandeel in den handel op de Westkust te bezorgen; — bestond
de mogelijkheid om de bevolking van die landen, evenals die van
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Java, aan eene landrente, aan eene huur van hare koffijtuinen, van
hare huizen, van hare vischvijvers, en aan de regelmatige opbrengsten
van marktgeregtigheden en andere indirecte belastingen, onderhevig
te maken; zoo zoude er weinig bedenking kunnen vallen of de bestaande
inrigtingen zouden voor Sumatra's Westkust even als voor Java boven
alle andere, voor de verkieslijkste moeten gehouden worden. Dan,
ofschoon ook deze verminderingen niet oogenblikkelijk en als het ware
door de werking eener tooverroede kunnen worden daargesteld, ver-
dient het echter, naar mijn inzien, eene rijpe overweging of het niet
der moeite waardig zouden zijn, in dezen te beproeven, wat de zorg
en een geprononceerd verlangen der Regeering, binnen weinige jaren
zoude kunnen uitwerken, liever dan dadelijk over te gaan tot die
uitersten, welke in een tegenovergesteld geval noodzakelijk zouden
worden. Immers, beschouwt men het van nu af aan voor eene on-
mogelijkheid, om of aan het Moederland of aan deze bezittingen,
haar geregt aandeel in den handel op de Westkust te bezorgen;
beschouwt men het tevens als eene onmogelijkheid, om nog binnen
eene reeks van jaren de bevolking van de Westkust van Sumatra tot
dien staat van onderwerping en beschaving tevens op te voeroen, dat
zij onder een regelmatig stelsel van belastingen, door eene verhuring
der koffijtuinen , landrente, marktgeregtigheden, of zelts door een
huisgezinnengeld (ö*aw tt'o««/iAa»), gelijk ik de eer had indertijd, Uwe
Excellentie voor de Bovenlanden van Palembang voor te stellen, iets
van belang zullen kunnen bijdragen, om in vergoeding te strekken,
voor die regtstreeksche voordeden van vaart en handel, welke men
thans als het ware, bij uitsluiting aan de vreemden overlaat; zoo
moet ik erkennen, dat er mij geen andere uitweg schijnt over te
blijven, dan dat het Gouvernement, dadelijk, voor eigene rekening,
de hand legge op den ganschen handel van de Westkust van Sumatra,
en daardoor voorkome, dat deze bezitting niet langer zonder nut en
doel voor het Moederland blijve bestaan. '

Doch, hoe vele zijn niet de zwarigheden, welke aan zoodanigen
maatregel zouden verbonden zijn ?

De uitbreiding der koffijculture op de Westkust van Sumatra, is tot
nog toe de vrucht geweest van vrijheid van vaart en handel. Door
het sluiten van den handel zou men dus gevaar kunnen loopen van
deze vruchten in derzelver eerste geboorte wederom te doen smooren.
Ongetwijfeld zoude dit het geval worden, wanneer de koffij op de
Westkust voor zulke onevenredige prijzen van Gouvemementswege
werd gevorderd, als daarvoor thans nog onder het aloude stelsel van
monopolie zonder gevaar in de Preanger-Regentschappen worden
besteed. En meende men hier tegen een toereikend middel gevonden
te hebben door eene aanzienlijke prijsverhooging toe te staan, zoo
valt men wederom in een andere zwarigheid. Hoe namelijk, deze hooge
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prijzen zonder bezwaar van het Gouvernement zullen voldaan worden,
wanneer eens, door toevallige en noodlottige gebeurtenissen de loop
van den handel gestremd werd, en het Gouvernement dus in de verpligting
geraakte om de koffij tegen die hooge prijzen aan te nemen , terwijl de
gelegenheid om dezelve wederom van de hand te zetten, misschien in
het geheel zoude ontbreken ? Welke zouden bovendien niet gevolgen
moeten zijn van de weder invoering van een stelsel van monopolie, in
eene landstreek, gelegen als de Westkust van Sumatra, van wederzijde
ingesloten door de bezittingen onzer mededingers, die van alle kanten
zouden trachten onzen alleenhandel te ondermijnen, en de hunne, ten
koste van dezelve uit te breiden! Zoude hieruit dus geen verloop van den
handel, moeielijkheid in het bestuur, gevaar voor de rust, en onzekerheid
zelfs omtrent het behoud dezer bezittingen kunnen geboren worden?
Althans, deze zwarigheden, hoe verwijderd dezelve ook nog mogen zijn,
komen mij echter gewigtig genoeg voor, om daarbij stil te staan en er bij
na te denken, voor en aleer men tot de verkiezing van een stelsel van
monopolie voor de Westkust van Sumatra overga. Zij schijnen mij toe ook,
in allen gevalle zooveel te vermogen , dat indien, met een redelijk voor-
uitzigt op goed gevolg, het stelsel van vrije vaart en handel, kan behouden
blijven, dit laatste boven den alleenhandel dient te worden verkozen.

De beslissing echter der vrage, of bestaanbaar met de commerciële
en financiële belangen van het Moederland, en van deze Bezittingen,
de vrije vaart en handel op Padang en de Westkust zal kunnen behouden
worden, blijkt reeds uit het vooraf behandelde; dat voornamelijk zal
moeten afhangen, van de twee ondergeschikte vragen: of aan onze Ne-
derlandsche scheepvaart haar geregt aandeel in den handel op de West-
kust zal kunnen bezorgd worden ? en, of de bevolking van de Westkust
vatbaar is, om, na ommekomst van eenige jaren aan een geregeld stelsel
van belastingen, even als die van Java, te kunnen onderworpen worden ?

De eerste van deze twee ondergeschikte vragen staat dadelijk ter
beoordeeling aan het Gouvernement. Hetzelve zal daarbij in overweging
dienen te nemen, of door aanschrijvingen aan het Ministerie van
koloniën aan den eenen kant, — en door opwekking en aanmoediging
van de koloniale vaart en handel aan den anderen, de voorgestelde
leiding aan den handel op de Westkust zal kunnen gegeven worden.
Deze te nemen maatregelen nu van naderbij inziende, dunkt mij,
dat aan het goed gevolg van dezelve nog niet behoeft gewanhoopt te
worden. De aanschrijving aan het Ministerie van Koloniën zal dienen
te worden voorafgegaan, door eene alteratie in het i*'« artikel van het
Reglement op de Uitgaande en Inkomende Regten van den 28 Augustus
1818, waardoor de Nederlandsche schepen ontheven worden van de
verpligting, om bij aankomst in Indie geene andere haven dan die
van Batavia te mogen aandoen, althans met betrekking tot Padang, en
de Westkust van Sumatra. Deze vrijlating, vergezeld van eene calculative
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berekening van het koffijgewas, op de Westkust van Sumatra, gedurende
de beide laatste jaren, en eenige opgaven, omtrent de gelegenheid
der reede van Padang, zoude waarschijnlijk reeds genoeg zijn, om eene
rcgtstreeksche vaart uit Nederland naar Padang te trekken; te meer,
wanneer men in aanschouw neemt, dat Padang althans in de westmoesson
zonder eenig ongemak door de schepen uit Nederland kan worden
aangedaan, en zij daar eene voordeelige markt zullen vinden voor
onze Nederlandsche lijnwaden, ijzer, staal en andere artikelen, die
voor een groot gedeelte uit de voortbrengselen van ons eigen land
zullen kunnen getrokken worden.

Tot aanmoediging van onze koloniale vaart en handel, zoude voorts
ook gevorderd worden, dat van de hoeveelheid der van Padang uit-
gevoerde voortbrengselen gedurende de beide laatste jaren, eenige
meer echte berigten aan den koophandel van Batavia in het algemeen
werden medegedeeld; — dat voorts ook de producten op de westkust
in Nederlandsche schepen ingeladen, en waarvan de Uit- en Ing"
regten aldaar zouden zijn betaald, van alle verdere betaling van regten
in Nederlandsch Indie werden vrij gekend; — en dat, eindelijk tot
geruststelling van den vrijen handelaar, tegen alle ongelijke mededinging
in den handel, de provisionele licentie om te handelen, aan de
ambtenaren te Padang bij resolutie dezer Regering, van den 5 December
1820 ' , toegestaan, weder wierde ingetrokken; met last aan die amb-
tenaren, om alle dezelver uitstaande zaken van dien aard, binnen
den tijd van drie maanden tot een einde te brengen.

Wanneer zich nu, onder begunstiging van deze of dergelijke maat-
regelen, eenige teekenen mogten laten bespeuren, dat zich een meerdere
geest van onderneming bij onze nationale vaart en handel begon te
ontsluiten, zoo zoude het verder misschien in overweging kunnen
komen, of tot bevestiging van alle die voordeelen, de vaart van vreemde
schepen op de westkust van Sumatra niet geheel zoude kunnen worden
geïnterdiceerd. En tot voorkoming intusschen, dat de invloed van
vreemden aldaar verder toenam, zoude terstond reeds aan den Resident
kunnen worden aanbevolen, om hoegenaamd geene vreemdelingen,
van welke natie ook, buiten degene, welke aldaar reeds gezeten zijn,
verder op Padang en de Westkust, ter inwoning toetelaten.

Door zoodanige middelen wordt het dan ook zeer waarschijnlijk,
dat onze nationale belangen, wat de vaart en handel betreft, weldra
weder op de westkust van Sumatra zouden zijn te herstellen.

En wat dan verder betreft, de mogelijkheid, om de bevolking op de
Westkust van Sumatra, aan een gelijksoortig stelsel van belastingen te
onderwerpen als hier op Java; — daaromtrent moet ik wel erkennen,
dat de opgaven van den resident van Padang, tot nu toe, niet volledig

* Zie Kielstra, bl. 2u.
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genoeg zijn, om op dezen afstand, een beslissend oordeel te kunnen
vellen; — doch er bestaan echter eenige bijzonderheden en daadzaken,
waarna zich de vooruitzigten in dit opzigt ook van nu af aan reeds
laten berekenen.

De daadzaak, welke hier de meeste opmerking verdient, is, naar
mijne gedachte, deze: — dat, onder een genot van vrije vaart en
handel, de nijverheid der bevolking van de Westkust zich, uit eigene
beweging, reeds zooverre heeft ontwikkeld, dat zij aanleiding heeft
gegeven, tot een uitvoer van meer dan 20, of, gelijk sommigen be-
weren, van 30,000 pikols van het kostbaarste product, welk onze
Indische bezittingen thans voor den handel op Europa opleveren. Een
volk nu, vatbaar om, door den prikkel van zijn eigenbelang, tot deze
uitoefening van zijne krachten te worden bewogen, moet ook, naar
algemeene gronden, indien het hun op eene klare, bevattelijke en
welmeenende wijze wordt voorgesteld, een stelsel van matige belasting
verre verkiezen boven een stelsel van alleenhandel, waardoor de voor-
uitzigten op voordeel werkelijk verkort, en de prikkel tot nijverheid
misschien geheel uitgedoofd zoude kunnen worden. Deze algemeene
geneigdheid der bevolking nu vooraf ondersteld zijnde, zoo laten verder
de enorme winsten, welke men weet dat de Europeesche handelaren
en de Maleidsche kustbewoneren in dezen archipel, zich op hunne
eerste inkoopen van de eenvoudige bevolking der binnenlanden weten
te bezorgen, een gegrond vooruitzigt over, dat alle regtstreeksche
belastingen op de voortbrengselen van den landbouw, op eene voor
den landbouwer en planter zelven zeer dragelijke en misschien zelfs
ongevoelige wijze zouden kunnen geheven worden; — vooral, wanneer
bij het leggen dezer belastingen de tegenwoordige inrichtingen van
Java ten voorbeeld wierden genomen; en dat bij de heffing van een
gedeelte van het product, in geldswaarde of /» tfrt/w<7, ook tevens
eene jaarlijksche prijsbepaling wierde gevoegd, waarvoor het overige
gedeelte van den oogst, de planter zulks verkiezende, voor Gouverne-
mentsrekening zoude worden aangenomen.

De belasting, eenmaal op het voornaamste artikel van den land-
bouw gevestigd zijnde, zoude verder, doch niet dan langzamerhand,
en met eene zeer voorzigtige en teedere hand, tot de overige voort-
brengselen van den grond dienen te worden uitgestrekt. — Bij het
«//Hm en het r<w/, waarvan thans reeds het Gouvernement hare voor-
deelen trekt, zouden eindelijk ook nog de gewone marktgeregtigheden
in de binnenlanden van Padang dienen gevoegd te worden; en daar-
mede zoude dan ook het s/*?/.?.?/ zw/ />W<w/*'«£i?w, voor de Westkust van
Sumatra, naar mijn inzien genoegzaam zijn gecompleteerd, om als eene
vergoeding voor de meer onmiddelijke en regtstreeksche voordeden
van den alleenhandel te kunnen beschouwd worden.

Alle deze einden komen mij nu voor, dat, althans na ommekomst
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van eenigen tijd, en onder eene goede leiding, bereikt zullen
kunnen worden.

En de inkomsten, welke deze gezamenlijke belastingen aan het
Gouvernement zullen kunnen afwerpen, vlije ik mij, dat zeer weinig
door de onkosten van het ƒ?//««<&<:// ZtetfKtt/ zullen behoeven bezwaard
te worden, wanneer hetzelve op goede gronden wordt gevestigd. De
afdeelingen toch, welke in de Binnen- of Bovenlanden van /Wlriw^
gevonden worden, en welke bekend zijn onder de benamingen van
72«<#i« AVtó'.v, S<MMWrttf£- A'o/Zrt'i-, Tî wWiw AV/rt'*, toonen klaarblijkelijk
aan, dat er een inlandsch districts*«/«w in de Bovenlanden van
7W«»^ bestaat, en dat waarschijnlijk zelfs dit Bestuur zich in sommige
gevallen, evenals in de Bovenlanden van />rt/««Aa«e, over eenige ver-
eenigde distrikten te gelijk uitstrekt.

De overeenkomst welke voorts in de inrigtingen van het inlandsch
bestuur op verschillende plaatsen wordt aangetroffen, geeft verderen
<*rond, om te mogen veronderstellen, dat dit //«/n/é/j-£«/«w in de
bovenlanden van 7Wrt«# zeer veel gemeens bezit met datgene, hetwelk
de Heer Mrm/W;, in zijne (?<?«•/««&««' "«» 5«»w//v/, als in de naburige
streken van de WM^MW plaats hebbende heeft beschreven, en hetwelk
ik, wat het wezen der zaak betreft, ook weder, zonder eenige ver-
andering, in de Bovenlanden van Palembang, aan den oorsprong van
de ü/ÖM/e, de A7JB#IV en de /?////« heb aangetroffen.

Dit rf«/n>fo&w/»<w nu bezit in zich alle de vereischten, welke noodig
zijn, om rust, orde, politie, en zelfs justitie, naar de begrippen dier
volkeren in het land te verzekeren, zonder dat van Gouvemements-
wege daartoe eenige kosten of uitgaven behoeven te worden besteed.
Alleen in die gevallen, waarin de hoogheid en de belangen van het
Gouvernement regtstreeks zijn betrokken, behoeft zich hetzelve met de
uitoefening van het / ?^ / te belasten. En de invoering van het geheele
stelsel, wel gewijzigd zijnde, kan dus waarschijnlijk ook zeer onkost-
baar geschieden. Voor het Gouvernement zullen alleen overblijven de
kosten van het algemeen bestuur: oppertoezigt en bescherming.

En dit het resultaat zijnde waartoe ik vooralsnog mijne beschouwingen
omtrent dit onderwerp weet te brengen, en waardoor ik natuurlijk
worde opgeleid tot het gevoelen, dat het gansch niet onder de
onmogelijkheden behoeft gesteld te worden, dat, binnen een redelijk
tijdverloop, de Westkust van Sumatra onder een regelmatig stelsel
van belastingen zal kunnen begrepen worden; dat het inlandsch
bestuur er op eene zeer onkostbare wijze geregeld worde, en dat onze
Nederlandsche vaart en handel ook niet behoeft te wanhopen van
zich in hare natuurlijke regten, op de Westkust van Sumatra, eerlang
weder hersteld te zien, zoo mag ik ook voor Uwe Excellentie mijn
gevoelen niet verbergen, dat mij de proeve, om deze maatregelen
onder een stelsel van vrije vaart en handel, in werking te brengen,

ö« Volgr X. 21
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vooralsnog verkieselijker zoude voorkomen, boven eene dadelijke
omhelzing van het stelsel van alleenhandel.

Dan, het zoude niettemin hier ter plaatse in overweging kunnen ge-
nomen worden, of niet, onder het behoud van een stelsel van vrije
vaart en handel, echter tot tegengang van den verderen nadeeligen
invloed van vreemden, niet al terstond. met intrekking, uit dien
hoofde, der Publikatie van H. H. E. E. C. C. G. G. van den 6
September 1819, waarbij de vaart op de Westkust voor de Ameri-
kaansche schepen is opengezet; en gebruik makende, ten dien einde
van de salutaire clausule, gevoegd bij het 137"" artikel van het
Reglement op het Beleid der Regeering in Indie, de vaart op 7W<7«£-
en de PF«-Af/«7 f<7« 5"«/«r7//w, van nu af aan, niet reeds aan alle»
vreemde natiën zoude kunnen verboden worden ?

Dan, tegen dezen maatregel, mag ik voor Uwe Excellentie niet
verbergen, dat mij vooralsnog verscheidene gewigtige bedenkingen
schijnen te bestaan; die mij dezelve, althans op dit oogenblik, nog
als ontijdig en voorbarig doen beschouwen. De vaart en handel op
de Westkust is, sedert de laatste jaren, en tot nu toe, bij uitsluiting,
in handen geweest van vreemdelingen; onze Nederlandsche kooplieden,
uUcuuni/cgcn, i'ieOOen 101 uusverre, volstrekt geen deel in den hande
op de Westkust genomen. De vreemde handel is dus op dit oogenblik
nog ingerigt en berekend, om in de gewone behoeften van de Westkust
te voorzien; — de onze is daartoe in het geheel niet voorbereid; —
eene plotselinge sluiting van den rvw/«</«?« en inroeping van den .AfeaW-
/ Ö W J A » Aa/zak/ alleen, vrees ik dat een al te grooten schok en
stremming in de behandeling van zaken op de Westkust zoude te
weeg brengen. Onze Nederlandsche kooplieden hunne berekeningen
nog niet gemaakt hebbende, om in alle de behoeften der Padangsche
bevolking te voorzien, zoude daaruit verloop van handel, onverge-
noegdheid, ja volksverloop kunnen geboren worden. De handel kan
niet verwacht worden, haren loop op den eersten wenk te zullen
veranderen. Daar moet eenige lijd toe gegund, en eenig geduld bij
geoefend worden. Het Gouvernement zal zich, mijns inziens, moeten
vergenoegen, den weg voor onzen Nederlandschen handel te banen
en, door het toestaan van alle mogelijke gunsten en voordeelen,
gemakkelijk te maken.

Hiertoe zullen vooreerst de voorgestelde alteratie van het i"« artikel
van het Reglement op de Uit- en Ingaande Regten; de interdictie
aan de Padangsche ambtenaren, om verder handel te mogen drijven;
en de vrijheid van regten, in alle verdere havens van Nederlandsch
Indiö, voor die goederen, welke in jVir<a5?r/a«</jr/̂ ; .?£•/!«/>£« van /Wiw/g'
zullen worden uitgevoerd, en voor dewelke aldaar de Uitgaande regten
zijn betaald, — waarschijnlijk wel als de meest doelmatige middelen
kunnen beschouwd worden.
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Geheel ongeraden en verwerpelijk toch, zoude het mij voorkomen dat,
intusschen dat onze vrije vaart en handel zich, als het ware, in staat stelde
en voorbereidde, om aan de behoefte der Westkust te voldoen, het
Gouvernement, bij wijze van eene tempi>raire beschikking, dien handel
treheel aan zich trok, met oogmerk om denzelven naderhand weder
open te stellen! — Immers, om niet te gewagen van de moeijelijkheden,
welke in de uitvoering van zoodanig plan zouden worden ondervonden,
zoude niets geschikter zijn, om, in den tegenwoordigen toestand van
zaken, en bij de eerste ontluiking van vrije nijverheid, welke op de
Wesikust schijnt plaats te hebben, het vertrouwen der bevolking op
het Gouvernement aan het wankelen te brengen, als zoodanig ecne
onbestendigheid en ongelijkheid van maatregelen, als aan het gewaagde
plan zouden zijn verbonden.

Er bestaat echter nog een andere maatregel, waartoe het Gouverne-
ment misschien reeds dadelijk, en met behoud intusschen van het
stelsel van z'/ye ?.>««/•/ t'« /*««</*/, zoude kunnen besluiten.

Ik bedoel de bepaling van een vasten jaarlijkschen prijs , waarvoor
het Gouvernement, even als op _/«v«, zoude kunnen aanbieden, de
koffiij op de ff«7j6«?/ bij voorkeur van alle anderen te willen ontvangen.
Dan, hoezeer mij deze maatregel, in het algemeen, ook wenschelijk
en bij het maken van vaste bepalingen voor de fF«//'«s/ 7w/ 6«wr///v/,
raadzaam en aannemelijk • voorkome, moet ik echter al wederom er-
kennen, dat mij dezelve, op dit oogenblik, nog ontijdig en voorbarig
zoude schijnen te zijn. Het Gouvernement toch bezit op dit oogenblik
nog geene genoegzame inlichtingen omtrent den loop van den handel,
vooral in de ƒ??'#»«/- en /torwi/rtWiw van /Wrt«^, om nu reeds op
goede gronden te kunnen beoordeelen, welke prijs in billijkheid, en
zonder noodeloos bezwaar voor de schatkist, aan de bevolking in
die streken voor het produkt der koffij zoude kunnen en behooren
te worden toegestaan. E venzoo min is het Gouvernement, op dit
oogenblik, nog in staat om te beoordeelen, of deze jaarlijksche prijs-
bepaling op de Westkust zal kunnen gepaard gaan, met eene belasting
op het voortbrengsel zelve der koffijtuinen, voor de helft, een derde,
of twee vijfde van het gewas, even als op/«^«. En zoolang hieromtrent
nog geene zekerheid bestaat, kan ik niet ontveinzen, dat mij het
nemen van eenen partielen maatregel ook ongeraden zoude schijnen.

En mogt het eindelijk nog in overweging kunnen komen, of, in-
tusschen dat de groote vraag, ten aanzien van vrije vaart en handel
of alleenhandel, met betrekking tot de Ifw/te/ wan -Swwza/ra, nog
onbeslist zal blijven, de belangen van het Gouvernement op die
plaatsen niet zouden kunnen bevorderd worden, door den afstand
van eigendom van grond aan Europeanen; zoo moet ik de vrijheid
nemen, om met opzicht tot deze bedenking rondborstig voor Uwe
Excellentie te verklaren dat, welke denkbeelden ik ook, in vroegere
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jaren, omtrent het nut van den rt/*"/"W ;w/ ^v.v/r/W/ 7w/
vE//rô «<7//«/ hier in Indie moge hebben gekoesterd, en in welke be-
grippen, ik mij nimmer zal schamen, de voorlichting van eenen overi-
gens zoo bevoegden regter over onze Indische zaken te hebben
gevolgd, als den Heere Gijsbert Karel Grave van Hoogendorp, ik
echter reeds sedert eenen geruimen tijd, door meerdere ondervinding
en betere onderrigting geleerd, ten dezen opzigte een geheel tegen-
overgesteld gevoelen gemeend te moeten omhelzen.

De geheele ontwikkeling van dit gevoelen is niet van deze plaats;
doch daartoe zal zich, hoop ik, weldra eene meer gepaste gelegenheid
aanbieden.

Intusschen zij het mij veroorloofd, Uwe Excellentie ter dezer ge-
legenheid kortelijk voor te stellen de redenen, waarom mij de afstand
van eigendom van grond aan Europeanen, met zeer weinige uitzonde-
ringen, zoowel op onze Buiten-etablissementen als op het eiland Java
zelve, wel verre van nuttig, veeleer als hoogstnadeelig voorkomt.

Dezelve zijn deze:

I. De zaak ui t een r e g t s k u n d i g o o g p u n t b e s c h o u w e n d e .

a.) Dat het zoogenaamde regt van eigendom der Aziatische vorsten
op den grond veel te onzeker is, en de verschillende regten van
eigendom door de Aziatische volkeren uitgeoefend, veel te mee-
nigvuldig, dan dat een gemoedelijk en regtvaardig Gouvernement,
in de plaats der Aziatische vorsten opgetreden, zich, op grond
van dit beginsel, den afstand van eenige tew/Xw? landen althans,
zou durven veroorlooven;

4.) Dat de afstand van &r?W-é/* landen althans, aan Europesche
eigenaren, en de invloed, welke deze daardoor onvermijdelijk
op de bevolking dezer landen verkrijgen, en noodig hebben
om iets op dezelve te kunnen uitvoeren, onbestaanbaar is met
de regten en hoogheden van het Gouvernement, en de daaraan
y//rt/k//«V7Wjji'/- ?w(v/0f/;A» ?i«7y«y§//»£, om regtstreeks voor de be-
scherming en welvaart, ook van hare Indische onderdanen,
te moeten zorgen.

II. De zaak u i t een o o g p u n t van BELANG EN VOORDEEL

VOOR HET GOUVERNEMENT b e s c h o u w e n d e .

«.) Dat het strijdig is met de zuivere en oorspronkelijke inrigtingen
van het bestuur dezer Bezittingen, dat de Europeesche bevolking
in dezelve zich verder uitstrekke dan noodig is, om den ««>/*»
en « f a ' w dienst krachtdadig te bezetten en om den //««</?/
met voordeel te drijven;
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A.) Dat aan de noodeloo/.e en uvertallige uitbreiding der Europcschc
bevolking, vooral van hen, die /.ieh al* Uniflhe/.iltRrs hier hebben
gevestigd, ook grootendeels te wijten is, die vermeerderde omslag
in alle vakken van Bestuur, Justitie, Politie en Administratie,
onder weiker kosten het Indische Bestuur thans meer en meer
gedrukt wordt, en waardoor liet lungs hoe meei \an liare uude
eenvoudigheid wordt verwijderd;

t.) Dat, door een verderen afstand van landen aan Europeanen,
weldra in het ligchaam van deze /rt«ö% ?̂V/ifM een afzonderlijk
belang, magt en invloed zoude vereenigd worden, waartegen de
tegenwoordige vormen van bestuur, de. wijze van belasting, en
de eenvoudigheid, waarmede andere deelen der oppermagt thans
nog worden uitgeoefend, niet meer bestand /.uilen zijn ; en waaruit
dus onberekenbare gevolgen voor het welzijn van het Rijk zelve
zouden kunnen voortvlocijen;

</.) Dat er geene 7wrrtW«w zijn, welke de Kuropeesche landbezitters
aan het Gouvernement zouden kunnen aanbrengen, die niet, in
dezelfde mate, regtstreeks door het Gouvernement van die landen
.zouden kunnen getrokken worden, en telkens met bijvoeging van
hetgeen de bijzondere winst van den .£><•;o/w.s<:̂ f« «^'«"""uitmaakt.

Om dit laatste punt te bewijzen, zoude het overtollig zijn, onder de
aandacht van Uwe Excellentie ie willen brengen, dal toch alle de
voordeden, welke de £<«»ƒ«(•/« /tf7/<j7>«7/y«ï, zoowel voor zich zelven
als voor het aandeel van het Gouvernement, uit hunne landen trekken,
in de eerste plaats moeten voortvloeijen uit den arbeid der Indische
bevolking op die landen gezeten, en uit de leiding, welke zij aan
dezen arbeid weten te geven. Even zeer nu, als het Gouvernement in
staat is, om regtstreeks den arbeid van zijne Indische bevolking te
benuttigen, even zeer is het ook in staat om aan dien arbeid en
nijverheid alle die voordeelige strekkingen en wijzigingen te geven,
welke een bijzonder landbezitter daaraan zoude kunnen mededeelen.
Dit kan het Gouvernement doen, zoowel onder een stelsel van alleen-
handel, en verpligte leverantie, als onder een stelsel van vrije handel
en cultuur. De Europeesche landbezitter is dus niet anders dan een
noodeloos en overtollig rad in het bestuur der inlandsche zaken. Hij
is een parasite plant, die, zonder zelve eenig nut aan te brengen,
zich voedt ten koste der inlandsche bevolking, en ten koste der wettige
voordeden van het Gouvernement.

Wat men toch mag voorwenden van de uitbreiding der koffijculture,
door particuliere landbezitters! — Kan het Gouvernement door hare
eigene middelen, en voor hare eigene rekening, deze culture niet veel
krachtdadiger en met beter gevolg doen uitbreiden, dan eenig bijzonder
landbezitter iii staat is zulks te doen ? Getuige zij hiervan het uit-
muntend gewas, welk de fim»^r AVgw//«Aa//«7, in de beide laatste
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jaren, en ook de Oostelijke afdeelingen van /azw, onder eene vrije

culture hebben opgebragt.
En welk een schoon verschiet men verders ook moge openen, van

de invoering op /e*7>a van eene Europeesche wijze van landbouwen ; —
van het verplaatsen op dit eiland van nijvere Europesche huisgezinnen,
geschikt voor den landbouw; van het aankweeken van torn'*; en &>«&(.•«>
en rogg», van het verbeteren der rassen van rundvee en paarden;
hebben de proeven van alle deze zaken, reeds in vroegeren tijd ge-
nomen , niet genoegzaam geleerd , welken uitslag men ook in den tegen-
woordigen tijd van dergelijke ondernemingen moet verwachten? Doch,
gesteld zelfs, dat deze zaken met ecnig goed gevolg zouden kunnen
ondernomen worden, zoo ontbreken voorzeker aan het Gouvernement
ook de middelen niet, om die voor hare eigene rekening, met even
goed vooruitzigt, ten uitvoer te doen brengen. Ondernemingen, waartoe
een groot kapitaal in den aanvang, en veel zorg in de uitvoering
worden gevorderd, zijn de eenige waarbij de tusschenkomst van
particuliere Europeanen nuttig kan geoordeeld worden. Doch deze
bepalen zich voornamelijk tot de fabrieken van /««^o en $»*#«•. En
ten aanzien van beide, bewijzen de thans bestaande inrigtingen up
W/'wa Z7ma, en in de residentie van_/<^^/w, op verscheidene plaatsen,

dat geen eigendom van grond vereischt wordt, om aan de oogmerken
van den fabrikant te voldoen; — maar dat aangegane contracten met
de Indische bevolking, tot het leveren van hun produkt, daartoe
volkomen toereikende zijn.

Ik zie dus zelfs in deze beide uitzonderingen geen genoegzamen
grond, om niet in het algemeen den afstand van /<?W<?/z aan Europeanen
voor hoogst schadelijk te houden; althans in die gevallen, wanneer
de landen reeds door eene inlandsche bevolking zijn bewoond en
bezeten; — en zonder welke bevolking de ledige landen toch geen
prijs noch waarde in het oog van onze Europesche landheeren
bezitten.

Naar aanleiding van alle de voorafgaande consideratien, kan ik
dan ook niet anders, dan Uwe Excellentie, met betrekking tot onze
bezittingen op de Ww/̂ /tr/ 71a» •S'ftma/ra voor mijn aaW» voordragen;
om, latende voor als nog het S/É/W/ r;a« FryV Frttfr/ <?» //««</«/ op den
voet zooals het is, te bepalen:

I. T o t o p b e u r i n g van de N e d e r l a n d s c h e V a a r t en
H a n d e l op d ie p l a a t s e n :

a.) Dat met alteratie in zooverre van art. i van het Reglement op
de Uit- en Ingaande regten, van 28 Augustus 1818, voortaan
aan Nederlandsche schepen, zal worden vergund, om, in Indie
komende, regtstreeks de Reede en Haven van TWa//^ te mogen
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aandoen, aldaar te lossen en te laden, zonder gehouden te
zijn om, vooraf de Reede van Batavia binnen te loopen;

/S.) Dat, van de goederen, welke op AW*r/««<ftr/« bodems te/Wdw/j
zullen zijn ingeladen, het.product zijnde van de Westkust van
5///»rf//-0, en waarvoor aldaar de Uitgaande regten zullen zijn
betaald, geene verdere regten in eenige haven van Nederlandsch
Indie zullen worden gevorderd;

y.) Dat omtrent deze bepalingen de noodige aanschrijving aan
Zijne Excellentie, den Minister van het Publiek Onderwijs, de
Nationale Nijverheid en de Koloniën, zal worden gedaan; —
met opgave tevens van de calculatieve hoeveelheid koffij, welke
de I I « / k / ;w/ & w / ; » , gedurende de beide laatste jaren,
reeds heeft opgebragt en in het vervolg nog zal kunnen leveren,
met uitnoodiging om dit een en ander aan den Nederlandschen
handel kennelijk te maken :

tV.) Dat tot wegneming van alle nadeelige mededinging in den
handel, de provisionele licentie, bij Resolutie van den 5 De-
cember 1820, aan de ambtenaren te/W^wi,'verleend . om handel
te mogen drijven, — voortaan zal worden ingetrokken, met last
aan deze ambtenaren, om hunne uitstaande handelzaken binnen
den tijd van drie .maanden na ontvangst van dit besluit tot
verevening te brengen;

*.) Dat van deze laatste bepaling, en van het calculative gewas der
koffij op de Westkust van Sumatra, almede, op eene gepaste
wijze, zal worden kennis gegeven, aan de voornaamste Neder-
landsche handelhuizen hier op Batavia gevestigd.

II. Ten e i n d e te b e l e t t e n , d a t de n a d e e l i g e i n v l o e d

van V r e e m d e n op de W e s t k u s t van S u m a t r a

z ich n i e t v e r d e r u i t b re i d e:

«.) Dat aan den Resident van Padang zal worden geïnterdiceerd,
om aan eenige Vreemdelingen, van welke Natie ook, niet zijnde
geboren in Nederland of in eene Nederlandsche bezitting, het
regt van inwoning te Padang, of in eenig gedeelte van het
Nederlandsch bezit op de Westkust van Sumatra, zelfs bij pro-
visie te vergunnen;

A.) dat aan geen der Europesche, of van Europeschen bloede afkomstige
ingezetenen van Padang, met uitzondering alleen van hen die ambts-
halve in de Bovenlanden worden geroepen, zal worden vergund,
om zich verder clan lot een afstand van 10 a 12 Bataviasche palen
van de hoofdplaats aldaar te verwijderen ;

f.) dat voortaan aan gene door fictie genationaliseerde schepen,
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door hem Resident, eenige zeebrieven (jf certificaten in stede
van dien zullen worden verleend;

(ƒ.) dat hij Resident over zulks ook wordt gelast, het aan den
rekestranl JOHN KKMP verleendccertificaat wederom in te trekken;

e.) dat het door denzelfden rekestrant gedaan verzoek, om onder
het genot der voorregten van Burger van Nederlandsen Indië
te Padang te blijven resideren, zal worden ontzegd, dan wel
gehouden in advies.

III. Ten e i n d e te o n d e r z o e k e n of de I n l a n d s e he Bevol-
king op de W e s t k u s t van S u m a t r a v a t b a a r z o u d e

zijn, voor een ge l i j k soo r t i g s t e l s e l van be l a s -
t ingen als de b e v o l k i n g van Java .

A.) Den Resident van Padang te gelasten, omtrent deze vraag te dienen
van een gedetailleerd en gemotiveerd rapport, met opgave onder
anderen:

i""> van eene nauwkeurige analijse van het Inlandsche Bestuur,
zoo wel met betrekking tot het Z?«/r/V/j- als het Z>#;/».rbestuur;„

2<io vari de wetten en gebruiken, beschreven of onbeschreven, waar-
van zich de volkeren van de Westkust bedienen;

3'" van de redenen, vóór en tegen, waarom het koffij gewas op de
Westkust van Sumatra, naar inzien van hem Resident, niet
even gemakkelijk eene belasting bij den oorsprong zoude kunnen
dragen, als hier op Java ? en of het verschil tusschen de prijzen,
waarvoor de planter in de Bovenlanden gewoon is, zijn product
van de hand te zetten, in die welke daarvoor bij den uit-
voer besteed worden, hiertoe geene genoegzame ruimte zouden
overlaten;

4*° van de redenen, waarom bij zoodanige belasting der koffij-
tuinen, niet even zeer eene jaarlijksche prijsbepaling, en ten
zelfden effecte als hier op Java, zoude kunnen gevolgd worden ?

5'" welke prijsbepaling, in dat geval, zoowel met de billijkheid als
met de belangen der schatkist het meest overeen zouden komen ?

6'° welke belastingen, hetzij grondlasten, of marktgeregtigheden,
verder, en na verloop van tijd, nog bij de voorschrevene huur
van koffijtuinen zou kunnen gevoegd worden?

B.) Den Resident van Padang duidelijk te kennen te geven, dat het
de wil van het Gouvernement niet is, dat reeds dadelijk maat-
regelen of pogingen door hem zouden worden in het werk gesteld,
om de voorschrevene belastingen in te voeren, maar eenelijk, dat
hij daaromtrent zijne beredeneerde consideratien en advies aan
het Gouvernement inzende;

C.) dat het Gouvernement ook in het vervolg niet zal verlangen,
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dat immer belastingen van de. bevolking der Westkust worden
geheven, dan waarvan de voornaamsten der District- an Dorps-
hoofden de billijkheid en regtmatigheid zullen hebben erkend;

D.) dat hij Resident echter van nu af aan dient in het oog te houden ,
dat het Gouvernement op den duur niet kan verleenen be-
scherming en verdediging, zonder daarvoor eene toereikende
vergoeding van de bevolking te trekken, en dat, wanneer deze
vergoeding niet kan gevonden worden in regelmatige belastingen,
de regtstreeksche en uitsluitende voordcelen van den handel
daartoe zullen moeten dienen;

E.) dat hij Resident deze gronden, niet alleen zelf in het oog zal
moeten houden , maar dat hij daarvan , ter bereiking van 's Gouver-
nements oogmerken, ook van nu af aan, reeds een voorzigtig en
bescheiden gebruik zal mogen maken, ter overreding in der tijd,
van de voornaamste en meest verstandige Hoofden der inlandsche
bevolking.

H. W. MUNTINGHE.

Tegen enkele punten van Muntiughe's conclusion bracht zijn
medelid Ghassé bezwaar- in bij advies dd. 18 April 1822. Hij vond
nog geen aanleiding het verlof der ambtenaren geschonken tot het
drijven van handel in te trekken (M. 's advies sub 1), daar hetgeen
er tegen aangevoerd werd van de uaijverige belanghebbenden als
van den bewusten Kemp kwam, terwijl de handel dan geheel aan de
Engelschen zou toevallen; het was noodeloos te verbieden dat de
particulier zich buiten 10 si 12 palen van Padaug zou vestigen
(M.'s advies sub I I / ) , daar ons gezag niet verder ging dan een
halve paal landwaarts in; eindelijk moest inen nog niet naar een
stelsel van grondbelasting als op Java streven (M.'s advies sub 111
E), wijl ons gezag ter kust nog te weinig gevestigd was.

Ziehier het advies in zijn geheel:

BATAVIA, den 18" April 1822.

Op den 2" dezer aangenomen hebbende bij de tegenwoordige ver-
gadering over te leggen mijn advies wegens sommige punten vervat in
de brief door den Raad van Indie MUNTIKGHI-: op den 18" Maart jl.
Uw Excellentie geschreven betreffende den handel te Padang enz.,
zal ik alvorens hier aan te voldoen eene schets geven van hetgeen mij
bekend is van de Nederlandsche bezittingen op de westkust van
Sumatra, als zijnde naar mijn gevoelen eene niet te ontwijken nood-
zakelijkheid, en eene verpligting welke bijzonder op mij rust, aangezien
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mijn verblijf van 1793 tot 1795 als opperhoofd te Padang en onder-
hoorigheden, zoo ook omdat aldaar even als hier geene archieven
aangaande die bezittingen te vinden zijn en dat bij de overweging en
beoordeeling van de door de Heer Muntinghe in het brede omschreven
consideration en voorstellen zulks niet wel buiten opmerking kan ge-
laten worden.

's Lands tegenwoordig grondeigendom op de westkust van Sumatra
bestaat in niet anders noch meer dan een smalle strook zandstrand
doorgaans minder dan een half uur bre:d, strekkende van en met
/4iw w)ï tot en met 4''<"' #«//#/« en sommige onbeduidende eilanden
in de nabijheid gelegen, zijnde de verafgelegene eilanden , aanmerke-
lijk in vruchtbaarheid vooral van peper, benzuin en kampher, reeds
voor lang wegens ongezondheid verlaten en staan thans op zich zelve,
handeldrijvcnde onverschillig met wie of welke natie.

Wel is waar dat door de voormalige nederlandsche oostindiesche
compagnie, als een gevolg van het na te melden contract van afstand.
is in bezit genomen tie geheele westkust van Sumatra, dat is, van de
vlakke hoek aan straat Sunda tot de grenzen van het rijk van Athien,
doch altijd ter voorschr. diepte en niet verder landswaards.

Dan na tijdverloop en dat men ontdekte dat het bewaken enz.
van dat uitgestrekt strand te veel omslag en kosten veroorzaakte in
vergelijk van het genoten wordend voordeel, en dat de handelbe-
drijven zich het best op Padang zouden vereenigen, heelt de com-
pagnie het vruchtbaarste gedeelte langs de westkust van Sumatra dat
is, als gezegd van en met Aver hadji tot en met Aver Bangies in
bezit gehouden, hebbende de Atchienders het verlatene in hunne
nabuurschap, — en de Engelschen al het overige aan zich getrokken,
welke een en ander daarvan, op dezelfde wijze als de compagnie was,
zijn bezitters gebleven.

Het bedoelde contract wierd gesloten tusschen de gem* compagnie
en de Koningen en grooten welks grondgebied zich van het gebergten
tot zeestrand, en over de in de nabijheid onder de westkust van
Sumatra liggende eilanden strekte; en had van 's compagnie's zijde
geen andere dan handelsoogmerken, terwijl de Inlanders daarmede
berekende van de kwellingen van de Atchienders en andere zeerovende
volken te zullen bevrijd blijven en eene ongestoorde handel te kunnen
drijven. Bij het voorn" contract is ook als met die bedoeling strokende
met de gem" Koningen en hoofden overeengekomen den afstand aan
de compagnie van het zoutmonopolie, aan het strand en in de nabij-
heid gelegen Eilanden, invoege boven omschreven werd, voorts ten
voordeele van de andere zijde, dat de coinp. de stranden zoude
bewaken en jaarlijks een geringe som geld aan de afstaanders betalen.

Het was dus als gezegd is, den handel en niets anders welk Padang
en onderhoorigheden in het bezit van de comp'' bracht en gehouden
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heeft; voorts heeft de comp® in het vervolg dien handel ziende kwijnen
en natuurlijk hare financieele deijnzing aldaar bemerkende; na dat zij
vruchteloos poogingen tot verbetering had te werk gesteld , den ge-
heele opbraak raadzaam geoordeeld; noch in het jaar 1793 wanneer
deze opbraak weder bij de hooge regeering alvorens daartoe eindelijk
en afdoende te besluiten, in ernstige overweging genomen wierd,
is door dezelve als het laatste middel beproefd en besloten, om de
verdere last van Sumatra's westkust te ontwijken, tegelijk de Christen
inwoonders, toen noch in vergelijk van tegenwoordig talrijk en in het
bezit van vastigheden welke het grootste gedeelte van hun bestaan uit-
maakte , aan geen elende over te geven , noch in de door de Engelschen
verlangde ontruiming te voldoen, eene ongelimiteerde vrije vaart en
handel daarop, ook voor de ambtenaaren open te stellen, alleen met
verbod om geen amphioen op Java in te voeren; welke maatregel
zelfs met zooveel nadruk wierd doorgezet, dat ik last bekwam om tot
wat prijs ook. de daar noch aanwezige overgebleven handellijnwaden
van de comp' te verkopen, en aldus een volkomen einde aan 's com-
pagnies alleenhandel op de westkust van Sumatra te maken.

En het was in die staat dat in 1795 Padang, na in 1793 door de
fransche wapenen overmeesterd te zijn geweest, door de Engelschen
is overgenomen en in i-819 aan het nedcrlandsch gouvernement werd
terug gegeven; — hebbende het gouvernement toen de alleenhandel
in zout aan zich gehouden, doch wijders de vrije vaart en handel
open gelaten, het regt van in- en uitvoer bepaald en niet lang daarna
of in 1820 de vorige vrijheid om, uitgezonderd het zout, deel aan
den handel te nemen de ambtenaren toegestaan.

De tegenwoordige drukking welke den handel van Padang ondergaat
en eene geheele te nietgang van dezelve bedrijgt, uitgezonderd ten
aanzien der koffij, — bestaat naar mijn gedachten:

«.) In de maatregelen welke de Resident van Padang tegen de
Padries heeft te werk gesteld! waardoor bijna alle communicatie
met de binn'enlandsche Sumatraan gestremd is, en geen goud
als door omwege op Padang kan gebracht, noch goederen clan
gelijkerwijze bergwaarts kunnen vervoerd worden; daar hun
diezelve goederen op de Engelsche bezittingen tot veel minder
prijs bekomelijk zijn; en

£.) dat het Engelsch gouvernement op hare bezittingen op de west-
kust van Sumatra de betaling van alle in- en uitvoerende regten
heeft laten varen even als dat op de naburige Engelsche bezittingen
plaats vindt.

; Dit laatste, gevoegd bij de door des Residents Dt; PUIJ genomen
verkeerde maatregel tegen de Padrie's, moest natuurlijk de geheele
binnenlandschc handel op de westkust van Sumatra in handen der
Engelschen doen vallen; uitgezonderd eene geringheid welke dan noch
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wel voor J is gekomen in het bereik der op Padang gezeten Engelschen
met handelhuizen op Madras en elders verbonden! — terwijl door de
nederlandsche ambtenaren en inwoonders bijna niets genoten wordt;
en waaromtrent geen verandering te wagten is, vooral zoolang er
Engelschen op Padang wonen, — want het is niet alleen dat zij de
goederen uit de west van Indien uit de eerste hand bekomen, maar
zij beletten dat de Nederlanders eenig crediet van de Engelschen
erlangen hetwelk anders zelf het belang van den handel voor de laatste
zoude vorderen.

Ofschoon nu het daarstellen van een alleenhandel als voor dertig
jaren op de onderwerpelijke kust heeft bestaan, zeer denkelijk aller-
zijds ongeraden, ja mogelijk, ondoenelijk zal bevonden worden! — zoude
zulks evenwel het gereedste middel zijn om alle vreemdelingen te doen
verhuizen, van daar te houden; en door dat middel, alle voordeel
aan de Nederlanders terug te geven: — dat is, buiten het voordeel
dat de Engelschen genieten op de lijnwaten van de west van Indie
en de amphioen, tenzij men die artikelen voor Nederlandsche rekening
kan aanvoeren, hetwelk echter vooral opzichtelijk de amphioen niet
in het zekere kan ondersteld worden.

Dit aangevoerde zal gelove ik genoeg wezen om thans tot de bij de
onderwerpelijke brief gedane voorstellen waartegen ik mij verpligt rekene
advies uittebrengen, te kunnen treden ; — te meer daar mijn voornemen
was en noch is, dit geschrift, zoo eenvoudig klaar en kort doenlijk
ten dien einde in te stellen!

Er komt voor bij die brief onder «r/. / /o/ o/>/;«//7>/£ ?«« </«

L'. «Dat tot wegneming van alle nadeelige mededinging in den
handel de provisioneele licentie bij resolutie van den 5 December 1820
aan de ambtenaren te Padang verleend, om handel te mogen drijven, —
voortaan zal worden ingetrokken, met last aan deze ambtenaren om
hunne uitstaande handelzaken binnen de tijd van drie maanden na
ontvangst van dit besluit ter verevening te moeten brengen.»

Daar ik gene nadeelige mededinging in het de ambtenaren te Padang
toegestane, om namelijk aandeel aan den vrije vaart en handel aldaar
te nemen kan vinden, — en mij in waarheid gene daaruit voortge-
vloeijde nadeelige omstande of misdrijven, zoo min bij de onder-
werpelijke brief als van elders gebleken zijn, — want de onlangs
uitgebrachte beschuldiging, als zoude de ambtenaren tot het handel-
drijven geld uit 's gouvernements schatkist geligt en alzoo wederreg-
telijk gebruikt hebben! kan niet gegrond geacht worden alvorens gehoord
en wederhoord of volkomen bewijs overgelegd is; zijnde bovendien
de beschuldiger JOHN KEMP een Britsch koopman welke op Padang
gezeten, met het handelhuis van GUYON MACKINTOSH te Madras,
en zeer denkelijk met noch anderen verbonden, van een uitgestrekt
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fonds en credit meester is, en denkelijk niet vrij van naijver in handcl-
bedrijven zal wezen, — ook zoude het na mijn inzien wanneer
waarlijk de tegenwoordige ambtenaren, zich onpligtmatig gedragen
hadden, niet geheel vrij van hardheid zijn de onschuldige met de
schuldige te straffen en als het ware eene deur te sluiten waardoor
nog eenige weinige ambtenaren op eene eerlijke wijze iets boven haar
tractement kunnen genieten.

Bovendien is het niet mogelijk dat de op Padang wonende Neder-
landers den plaatselijke handel, hoe gering dezelve tegenwoordig is,
zoude kunnen gaande houden, want dit geschied nu al gezamenlijk
de ambtenaren zeer gebrekkig! — en zooals ik dat voorwaards aan-
haalde is dezelve thans iets minder als geheel in Engelschen handen
en zoude zeer zeker het gouvernement hare lasten op verre na niet
goed maken indien de koffijuitvoer en het zout monopolie daartoe niet
aanmerkelijk vorderlijk waren.

Geen handel word bij mogelijkheid buiten geld en credit gedreven,
hieruit vloeijt voort, dat door eene nadere beperking, den handel op
de westkust van Sumatra, de kofflj er onder gerekend, want de Inlandsche
bevolking handelt alsmede om gebrek aan fondsen onder hun, alleen
met de inwoonders van Padang, geheel aan de Engelschen moet ge-
raken, terwijl zij dan (pok te Padang niet meer regten voor lijnwaden
en amphioen zullen betalen als zij goedvinden, kunnende de binne-
landen van anderzijds geheel door hun voorzien, en met het daarvan
komende de koffij opgekogt worden.

Aangezien het mij nu in waarheid herzegge ik, onmogelijk is, voor
als noch te beseffen, dat het aan de ambtenaren vergunde gedeelte
in de vrije vaart en handel op 's lands bezittingen op de westkust van
Sumatra zonder openbare wetovertreding, van nadeel kan zijn, invoege
ik dit reeds bij mijne brief aan Uwe Excellentie van den 28" November
1820 heb aangemerkt, maar wel dat zulks het voordeel heeft, dat
boven het nut voor de ambtenaren, buiten vreemden eenig ofschoon
altijd noch verre ontoereikend handelfonds op Padang gereed zal
wezen; waardoor intusschen den handel zoolang al is het ook gebrekkig
levendig gehouden kan worden totdat eenig credit van de Bataviasche
kooplieden zal toevloeijen of dat deze rechtstreeks in die handel be-
geeren te treden en althans, dat de Engelschen niet het geheel voor-
deel van de nederlandsche bezittingen op de westkust van Sumatra
na zich nemen en genieten! is mijn stellig advies dat de in 1820
herhaalde vergunning aan de ambtenaren om in de op Padang open-
gestelde vrije vaart en handel te moge deelen, althans vooreerst en
tot dat nader nadeelen of onwettige handelingen van dezelve voor-
komen dan wel dat men door in het zekere te raken, dat die handel
op eene andere wijze of met uitsluiting der ambtenaren voor rekening
van Nederlanders meer aan het oogmerk voldoende gedreven wordt,
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of kan worduil en dat de vaart van vreemdelingen en hun handelbc-
drijven aldaar misbaar /.ijn! hetwelk de bedoelde intrekking zouden
kunnen nuttig , somtijds noodzakelijk maken ! bij het besluit daaromtrent
op den 5 December 1820 genomen te persisteeren.

Art. II. Ten e i n d e te b e l e t t e n d a t d e n a d e e l i g e invloed
van v r e e m d e n op de w e s t k u s t van S u m a t r a zich

n ie t v e r d e r u i t b r e i d e !

L" 6.) «Dat aan geen der Europesche of van Europeschen bloede
afkomstige ingezetene van Padang met uitzondering alleen van hen
die ambtshalve in de bovenlanden worden geroepen, zal worden
venrnnd, om zich verder dan tot een afstand van 10 a 12 Bata-
viasche palen van de hoofdplaats aldaar te verwijderen.

Daar het grondgebied van het gouvernement als boven gezegd is,
niet meer dan een half uur of een en een halve paal landwaurds be-
staat, vinde ik deze bepaling overbodig, althans, zoolang het gouver-
nement van geen verder grondgebied op een of ander wijze meester

£« eg» t»«fe in de Bsttasjfaeiki

Te» eïmée te cmderweke» «f de ïalaadsc&e
kïttg «p «Ie westksst va» Ssssatra vattaar soade
» voer ees gel ï j i ïoerf ïg stelsel ra.» belas-

ï isj je» als *le be-sFöikiafjea vaa J

„ ssaar «feit itij daareaa, ter fereïk^ vas»
*>.ife *«a» Ba af
zal ias^n makes
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Op grond hiervan is mijn advies! om met het invoeren van belas-
tingen op de westkust van Sumatra, ter voorkoming van onaange-
naamheden, vooral gedurende de bestaande geschillen met de Padries,
te wachten tot het Nederlandsdi gouvernement, dit begeerende, ter
westkust van Sumatra een ruimer grondgebied heeft verkregen, — en
oordeeld hetzelve te moeten aanhouden.

Hiermede, overeenkomstig mijn voornemen de bedoelde in den
hoofde dezer gem"* punten verhandeld en mijn gevoelen daarover
mitsgaders de vorige en tegenwoordige staat van 's Lands beztttingen
ter westkust van Sumatra bekend gemaakt hebbende! zal ik met ter
zijde lating van het overige bij die brief voorkomende vooral op pag""
54 • 55 • 5^: — als niet regtstreeks met de onderwerpelijke voorstellen
in verband staande, ten slotte, ofschoon dit mogelijk bij een afzonderlijk
schriftuur meer eigenschappelijk zoude geschieden, de vrijheid neme
Uw Excellencie in overweging te geven om te Padang het in- en
uitvoerregt op kamfer Baros, beuzuin en peper, van de eilanden,
welke voormaals onder de compagnie hoorde en benoorde 's lands
tegenwoordig grondgebied op de westkust van Sumatra gelegen zijn,
waarvan bovenwaards gesproken is, geheel op te heffen, het laatste
voor zoo verre dezelve naar een nederlandsche bezitting worden ge-
bracht , hetgeen ik beschouwe eene zaak te wezen welke kan en moet
werken tot voordeel van den handel voor de Nederlanders op Padang
niet alleen, maar op Batavia en elders; en waarvan tegenwoordig de
Engelschen alle genot en bijna eene volkomen alleenhandel erlangd
hebben! — deelende de Amerikanen slechts in de peperhandel.

Deze vrijlating zal ook het voordeel hebben dat de smalle kustvaart
van Batavia en Padang, op die eilanden weder in werking kome;
dat die artikelen veelal, ten minste door de tijd, van elders worden
gehouden en als ontvallen schakel uit den handel vooral op de westkust
van Sumatra teruggerake; door welk 's lands bezittingen en als gezegd
is de nederlanders voordeel kunnen aankomen, terwijl alleen de
inkomende regten te Padang daardoor in schijn kunnen lijden, want
wezenlijk bestaat thans noch vaart noch handel van Padang zooals
bevorens plaats had op de bovengem^ Eilanden, en gevolglijk ook
geen genieting voor inkomend regt van de voortbrengselen! maar zal
in het vervolg bij den invoer op Batavia, werwaards dezelve art. ter
markt moeten raken, ontvangen worden.

Vooral zal de kamfer Baros, welke thans naar de Engelsche be-
zittingen gevoerd en denkelijk door de chineezen van daar geheel
of gedeeltelijk binnegesmokkeld word, bij uitvoer van Padang als on-
vermijdelijk aangegeven zijnde, de invoer geregtigheid hier dragen.

Om alle welke reden ik vrijheid gelove te hebben. Uwe Excellencie
te moge raden om het in en uitvoerrecht op kamfer Baros, de peper
en benzuin te Padang op te heften en die art. alzoo te Padang ge-.

Downloaded from Brill.com05/22/2023 06:51:19AM
via free access



8 2 0 EENE BIJDRAGE TOT K. B. KIELSTRA'S OPSTELLEN.

heel vrij te stellen van alle belasting — voor zoo verre daarvan aldaar
geen verkoop aan vreemde natiën zal geschieden, in welk laatste geval
het uitvoerregt aldaar behoord betaald te worden.

CUASSÉ.

Hierop is gevolgd de resolutie van 30 Aprü l 822 N". 23, waarvan
de inhoud op bl. (ifl vv. door Kielstra behoorlijk is wedergegeven.
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