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P DEN 28 EN AUGUSTUS ZAL DE INTERNATIONALE
, Grediet- en Handels-Vereeniging „Rotterdam” vijf-en-zeventig jaar
I hebben bestaan, een belangrijke mijlpaal, die alle aanleiding geeft om

a

te boekstaven wat haar in die drie kwart eeuw is wedervaren.
Weliswaar verscheen in 1913, bij het halve-eeuw feest, een ge

denkboek, waarnaar wij, de eerste levensperiode betreffende, zouden kunnen verwijzen,
maar dat geschrift zal bij velen in het vergeetboek zijn geraakt, reden waarom wij de
geschiedenis van het begin af willen behandelen.
Wij achten dit in de eerste plaats nuttig voor allen, die aan de Internationale zijn
verbonden, omdat daaruit, vooral ook uit de eerste bestaansjaren, lessen zijn te putten
voor het heden.
Wanneer men de verloopen jaren de revue laat passeeren, dan vallen wel in hooge

mate in het oog de geweldige ups and downs in de economische omstandigheden
waaronder zich de Nederlandsch-Indische handel heeft ontwikkeld sedert het tijdstip,
waarop de productie en het handelsverkeer ruimer baan kregen.
Dat was in het midden der vorige eeuw, toen de ver doorgevoerde staats
bemoeienis in Indië verminderd werd en het particulier initiatief zijn kans zag komen.
Dit was de aanleiding tot het in het leven roepen van nieuwe lichamen.
Aan de oprichting der Internationale was in 1863 voorafgegaan die van de

De oprichting der

Nederlandsch-Indische Handelsbank en van de Nederlandsch-Indische Spoorweg-

Internationale

Maatschappij; de Nederlandsch-Indische Escompto Maatschappij bestond al sedert
1857, de Nederlandsche Handel-Maatschappij was reeds in 1824 ontstaan.
De Rotterdamsche Bank, in 1863 tot stand gekomen, vestigde in 1865 een hoofd
agentschap op J ava; zij trok zich echter al spoedig, in 1870, uit de Indische zaken terug.
H oe verschillend waren destijds de toestanden van de huidige! Toen onze Ver
eeniging werd opgericht bestond het Suez-kanaal nog niet; de zeilvaart rond de Kaap
vormde de eenige verbinding, de postverbinding was natuurlijk gebrekkig; eerst in
1870 werd Indië, door de verbinding Batavia — Singapore, aan het wereldtelegraafnet
aangesloten.
Het kapitaal der Vereeniging werd bij de oprichting in 1863 bepaald op
ƒ10.000.000, — , waarvan ƒ5.000.000,— geplaatst werd, geleidelijk te storten.
De inschrijving had succes, er moest 19 /o op worden gekort.
De zetel der Directie was tijdelijk in het gehuurde pand aan de Leuvehaven
O.Z. 82, maar met het oog op te verwachten uitbreiding kocht zij voor ƒ96.000,—
een groot pand met pakhuizen aan de Boompjes, hetzelfde waarin later het Maashotel
kwam. De zakenuitbreiding liet zich echter wachten, het tijdelijke adres werd een
blijvend (vijf-en-veertig jaren lang tot in 1908), het pand Boompjes werd in 1872 weer
voor denzelfden prijs verkocht.
Men had groote plannen, de naam ,,Internationale” duidt er op; verbindingen
met Britsch-Indië, China, Japan en Chili werden aangeknoopt, maar de resultaten
op de buitenlandsche markten beantwoordden geenszins aan de verwachtingen:
groote jaarlijksche verliezen doofden de animo, zoodat de werkkring zich geleidelijk
concentreerde op de zaken met Java, waar gewerkt werd met eigen kantoren, die in
1864 tot stand kwamen.
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De firma Van Maanen e3 Co. te Sema-

Van Alaanen

rang likwideerde; hare vennooten aldaar

c3 Co.

werden aangesteld tot hoofdagenten, terwijl
ook kantoren te Batavia en Soerabaja ge
opend werden. De heer Van Maanen repa
trieerde vrij spoedig om gezondheidsreden.
Het waren bewogen jaren, 1863164:

1863-1864

de Amerikaansche burgeroorlog duurde nog
voort met groote onzekerheid hoe de afloop
zou zijn; op Java mislukte een groot deel
van den rijstoogst door overstroomingen;
.cholera teisterde de bevolking. Door groote
Suitvoeren van specie naar katoenproduIceerende landen, voornamelijk Br.-Indië,
lopenbaarde zich een geldcrisis, waardoor de
derde storting op het kapitaal zelfs tijdelijk
MAKASSER: FORT ROTTERDAM

moest worden verdaagd en de Directie ge

noopt was gelden op te nemen tegen hooge renie.
Voordat de groote lusteloosheid in zaken zich deed gelden, was een voorloopig
dividend van 3 % over een millioen gestort kapitaal- uitgekeerd, een besluit waar men
spijt van had, toen bleek hoezeer de omstandigheden zich ten ongunste hadden

1865

gewijzigd.
In 1865 bracht de vrede in Amerika niet de verwachte gunstige gevolgen, de
politieke toestand in Europa was zeer onbevredigend; voor het ondernemen van
zaken in Indische producten was geen belangstelling, ook omdat op Java de prijzen
door speculatie veel te hoog liepen.
In dat jaar voerde de Vereeniging voor ƒ 450.000,— orders uit voor het
Japansche Gouvernement, dat een deputatie naar Europa had gezonden, die voor
nemens was voor ettelijke millioenen in te koopen.
De verkoop van invoerartikelen bedroeg op Java reeds ƒ2.300.000,
ƒ974.000,— consignaties van derden. Over ƒ 1.500.000,

Directie

waarvan

(gestort op het ge

plaatste kapitaal ad ƒ5.000.000, — ) werd 7 V3 /o dividend uitgekeerd.
Feitelijk is in deze eerste twee jaren en het daaropvolgende de grondslag gelegd
voor veel ellende. De Directie, bestaande uit M. H. Salomonson, H. Bos en
P. F. Bicker Caarten, was bezield met de beste voornemens, maar miste onder
vinding, zoowel wat den inkoop van uitvoerartikelen betreft, als op het gebied van

Hoofdagenten

de Indische cultures.
Jammer genoeg hebben de beide Hoofdagenten de Vereeniging opgescheept met
eenige stroppen, vooral in de Rembangsche tabakscultuur, die eenige jaren lang het
bedrijf groote verliezen hebben bezorgd.
De Directie, het blijkt uit al haar rapporten aan Commissarissen uitgebracht,
wilde de handelszaken in hoofdzaak drijven op commissie-basis, zoowel hier te lande
door het aantrekken van consignaties van uitvoerartikelen en het uitvoeren van orders
on koloniale nroducten. als in Indië door het aanknoopen van relaties met planters door
8
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middel van consignatiecontracten. Eigen-rekening transacties wilde zij voornamelijk
doen strekken als middel om dit doel te bereiken. Had zij in die richting steun van de
hoofdagenten gehad, veel onheil ware voorkomen.
Het liep anders: op Java werd, tegen de instructies in, veel te veel van de
middelen vastgelegd in cultures; scherpe critiek uit Rotterdam baatte niet en er
ontstonden onaangename verhoudingen tusschen hoofdkantoor en de vertrouwens
lieden ginds.
Het vertrouwen bleek verkeerd geplaatst, wat wel heel duidelijk naar buiten
bleek, toen de Directie in haar gedrukt jaarverslag over 1866 o. m. meldde: ,,Het
„is hier de plaats om met een enkel woord te gewagen van twee houtcontracten,
„welke in het afgeloopen jaar door derden met het Gouvernement van Nederlandsch„Indië werden gesloten, doch waarin de beide Hoofdagenten op eigen gezag en
„voor hunne privé-rekening deel namen, en welke zij daarenboven met fondsen der
„Vennootschap in exploitatie bragten”.
Het is niet te verwonderen dat dit, gevoegd bij andere grieven, de deur dicht
deed. Een der twee hoofdagenten nam ontslag, de andere kreeg het van den heer
J. van Maan en, die bereidwillig, op verzoek der Directie, naar Indië teruggekeerd
was om schoonmaak te houden en het Java-Bestuur beter in te richten.
Een daarop gevolgde strijd over de wettigheid van het gegeven ontslag en de
afwikkeling van de privé-rekening leidde tot een arbitrale uitspraak te Rotterdam,
die de Directie in het gelijk stelde.
Later, in 1870, toen de Directie in eene hoogst moeilijke periode verkeerde,
„een tijd van beproeving”, zooals zij zich uitdrukte (Fransch-Duitsche oorlog met
zijn gevolgen), vond de in het ongelijk gestelde het nog noodig om „met een kwaad
aardige pen” een brochure te schrijven, die in de algemeene vergadering van
aandeelhouders „een hevigen storm deed losbreken, die alles ondersteboven dreigde
te gooien” (woorden uit het jaarverslag aan Commissarissen uitgebracht).
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1866

IS66

De hoopvolle verwachtingen, die aanleiding hadden gegeven tot de dividenduitkeenng in 1866 van ZV3 % over anderhalf millioen kapitaal (vide pag. S), werden
allesbehalve verwezenlijkt.
De beide groote Duitsche mogendheden waren met elkander in oorlog geraakt
en een toestand ontstond zooals „wellicht niemand onzer zich herinnert immer te

Crióié

hebben beleefd” (woorden der Directie).
Een geduchte geld- en handelscrisis, onbeschrijfelijke verwikkelingen op finantieel gebied schokten het vertrouwen; in het Oosten geraakten de markten overvoerd.
Een en ander ging gepaard met een geweldige prijsdaling en hoogen rentestandaard.
Het disconto van de Javasche Bank steeg tot 11 /o.
De toestand was voor de Directie vol zorgen; wel werd op Java voor „zeven
tonnen gouds’ ’ meer aan importartikelen verkocht dan s jaars tevoren, maar door de prijs
daling werd grof verloren op de dure, van 1865 overgenomen lijnwaden en goederen.

Eigen
cultuurzaken

De eigen cultuurzaken gingen falikant, de kapitaalschuld der Rembangsche
tabakslanden was opgeloopen tot ƒ562.000, —. De oogsten, ook die van een tabaks
onderneming in Besoeki en van twee suikerfabrieken, vielen elk jaar tegen en bij een
en ander kwam de onverkwikkelijke verhouding tot de hoofdagenten.
Toch werd besloten over 1866 het primaire dividend van 5 /o over twee millioen
gestort kapitaal uit te keeren.
Een fout was, dat het winstaandeel van het bestuur op Java was gebaseerd
op de Indische winst, een bepaling die tot veel meeningsverschil aanleiding gaf, omdat
het telkens bleek dat de winst der Agentschappen zooveel mogelijk werd opgevoerd;
ov m. werd steeds rente als bate geboekt op reeds te hoog opgeloopen debetsaldi van
eigen cultuurzaken en relaties.
H et was noodig scherpe bepalingen te maken om aan eigendunkelijke handelingen
in Indië paal en perk te stellen; o. m. werd bepaald dat overtreding van instructies uit
Rotterdam, b.v. van het verbod om zaken in privé te doen, beboet zou worden met
ƒ50.000, — voor den hoofdagent en ƒ25.000, — voor ieder der twee agenten.
Daar bij zulke verhoudingen op den duur geen samenwerking mogelijk was,
leidden de omstandigheden dan ook tot het hierboven omschreven ontslag.
In de Directie was de heer Bicker Caarten afgetreden en vervangen door den
heer Donker Curtius, die slechts kort bleef (tot 1870). In 1868 trad de heer Salomonson

Air. J. W. Aluntz

af als Directeur. In zijn plaats kwam Mr. J. W. Muntz, tot dusver, van de oprichting
af, secretaris van het bestuur. Als opvolger van den heer Donker Curtius werd benoemd

Jbr.A.L. Teixeira

Jhr. A. L. Teixeirade Mattos,agent te Soerabaja. De Directeur Bos overleed in 1871.

de Alattod

De daardoor ontstane vacature werd eerst in 1879 vervuld.
De heeren Muntz en Teixeira de Mattos bleven jarenlang, resp. tot 1900 en 1908,
als Directeuren werkzaam, derhalve 32 en 38 jaren. Wij komen op de belangrijke

W.Suermondt Wzn.

diensten, die zij aan de Vereeniging bewezen hebben, nader terug.
Nadat de heer W. Suermondt Wzn. te Batavia als nieuw benoemd Hoofdagent
was opgetreden, namen de zaken in de jaren 1867 —1869 geen betere wending, de
toestanden op Java bleven ongunstig.
De voor eigen rekening uitgezonden goederen leverden steeds verliezen op,
ofschoon telkens in de jaarverslagen de verwachting werd uitgesproken, dat het
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nieuwe jaar verbetering zou brengen. De commissie-zaken, o. a. door verlevendiging
in de producten-zaken, wierpen weliswaar baten af, die deze verliezen gedeeltelijk
konden opvangen, maar de Japansche orders bleven verder geheel weg door staat
kundige verwikkelingen in dat Rijkj voegen wij bij een en ander, dat de cultuurzaken
groote zorgen bleven geven door toenemende debetsaldi wegens exploitatie-verliezen
en door de bij boeking van rente, dan is het te begrijpen, dat de Directie naar middelen
zocht om zich te bevrijden van toenemenden druk.
Er was n.1. gaandeweg veel critiek losgekomen en de aandeelhouders gevoelden
zich begrijpelijk bezwaard over het vooruitzicht, de nog onopgevraagde 50 % stortingen
op de niet rendeerende aandeelen te moeten betalen. De jaren 1867 t/m 1870, waarvan

1867 — 1870

1868 als een ,,rampjaar” werd genoemd, bleven nl. dividendloos; de koers van de
aandeelen daalde in dat jaar tot 47%.
Door den slechten gang van zaken op de import-markt moesten op Java
belangrijke bedragen worden afgeschreven wegens faillissementen van Chineesche
en Arabische koopers.
De toestand van de inlandsche bevolking was in 1868 zeer slecht, de koopkracht
had geleden door mislukte oogsten, ongunstigen gezondheidstoestand en veel sterfte.
Op het einde van 1868 toonde de balans aan, dat de geleden verliezen waren
opgeloopen tot ruim ƒ818.000, —.
Nadat in 1867 besloten was om de aandeelhouders te ontlasten van den plicht
tot bijstorting, door de aandeelen van ƒ250, —, waarop de helft betaald was, terug
te brengen tot volgestorte stukken van ƒ 125, —, volgde in 1870 een reorganisatie,

Reorganisatie

door het gestorte kapitaal van ƒ2.500.000, — te halveeren. Daardoor ontstond de
incourante coupure van ƒ62,50, waarvan de Vennootschap eerst in 1911 verlost
is geworden.
Er was veel tegenkanting van aandeelhouders-zijde toen men voor den dag kwam
met de voorgestelde kapitaalafschrijving. De heeren Muntz en Teixeira de Mattos
slaagden er echter in de oppositie te keeren en in September 1870 werd de statuten
wijziging met overgroote meerderheid aangenomen. De ƒ1.250.000, —, door de kapi
taalvermindering vrijgekomen, werden gebruikt om de te hoog opgeloopen rekeningen
te zuiveren; een saldo van ƒ36.600, — bleef over om een Reserverekening te stichten.
De lezer denke niet, dat wij de bovenomschreven lijdensgeschiedenis der eerste
periode geschetst hebben om een blaam te werpen op de leden der Directie, het
tegendeel is waar: wij hebben bewondering voor het pionierswerk door hen verricht
in enkele jaren, waarin twee groote crises veel vernietigden, en voor den moed
en de doorzetting, die zoo noodig waren om den moeilijkheden het hoofd te bieden en
de grondslagen te behouden voor het nieuw op te trekken gebouw.
Hadden de stuurlui der Internationale het slechter gedaan dan de leiders van de

Andere

andere nog jonge Indische zaken?

instellingen

In geenen deele. Vergeten mogen wij niet, dat men in de jaren na de opheffing
van het cultuurstelsel de noodige ondervinding miste en in de meening verkeerde, dat
de groote winsten door het Gouvernement met de gedwongen cultuur behaald, ook
den particulieren landbouw in den schoot zouden vallen*.
*

Zie het gedenkboek van de Javasche Bank, door L. de Bree, bladzijde 118.
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(Luchtfoto K. N. 1. L. M.)

Verschillende reeds lang gevestigde firma’s hebben er in die jaren het bijltje bij
neer moeten leggen; de Oost-Indische Maatschappij voor Administratie- en Lijfrente,
die zich door landbouwvoorschotten had vastgewerkt, likwideerde in 1870 met een
flink passief, waarbij velen tekort kwamen; ook de Internationale, die ƒ40.000,—
wissels op haar hoofdkantoor in N ederland overgenomen had, moest met een accoord
van 35 % genoegen nemen. Evenals de Oost-Indische Maatschappij voornoemd,
moest de Rotterdamsche Bank ondervinden dat geld vastleggen in Indische land
bouwondernemingen, veelal op langen termijn, een gevaarlijk pad is.
Dat is trouwens ook later door andere banken ondervonden en geen wonder,
want niet-cultuurbanken missen het zoo hoog noodige contröle-apparaat, dat dringend
noodig is, willen zij niet te laat bemerken zich op een terrein te hebben begeven, dat
Zes-maandd

het hare niet is.
Een gevaar, waarop destijds geen acht geslagen werd, was de gemakkelijke

accommodatie-

manier, waarop geld in Indië gemaakt werd door wisseltrekking op zes maanden

widdeld

op de hoofdkantoren in Nederland, het beruchte accommodatie-papier, dat — niet
tegenstaande de lessen van de zestiger jaren — gehandhaafd bleef en later zou leiden
tot de groote Indische crisis van 1883/84. De lessen der geschiedenis worden helaas
vaak vergeten en toch is het altijd noodig zich te spiegelen aan de ondervinding van
voorheen.
Deze waarheid werd ook tijdens het beheer der Internationale in Indië onder
den nieuwen hoofdagent over het hoofd gezien; immers ook deze bleef aansturen,
tegen de wenschen van Rotterdam, op het aangaan van nieuwe engagementen, zoodat
opnieuw de correspondentie met Indië veelal een onaangenaam karakter aannam.

Suez-kanaal

In November 1869 was het Suez-kanaal tot stand gekomen, door welken nieuwen
verbindingsweg een tijdsbesparing van 26 % ontstond in het verkeer tusschen Neder
land en Indië. Toen de plannen in 1847 vaste vormen aannamen, vroegen velen zich
12
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af, welke de gevolgen zouden zijn voor den handel; pessimisten vreesden dat de
handel op Indië zich naar de Middellandsche Zee-havens zou verleggen.
De Amsterdamsche Kamer van Koophandel, beducht voor de stapelmarkt van
Indische producten, had zelfs de Nederlandsche Regeering dringend verzocht, zich
te onthouden van elke medewerking bij de doorgraving, omdat de handel van het
Moederland er slechts schade door zou kunnen lijden. Wel verre van nadeel, heeft
het groote werk voor Moederland en Nederlandsch-Indië niet anders dan voordeelen
gebracht, door de twee gebiedsdeelen dichter bij elkaar te brengen. Gelukkig werd
dit later algemeen ingezien en heeft men aan de ontwikkeling van het verkeerswezen
steeds meer zorg besteed.
Met dankbaarheid moge hier gewag worden gemaakt van de diensten van
het luchtverkeer, de radio-telefonie en -telegrafie, welke er in niet geringe mate toe
bijdragen den band met Indië steeds hechter te maken door bevordering van wederzijdsch begrip en waardeering.
Van het begin der oprichting af heeft het bestuur der Internationale werk gemaakt van het verkrijgen van scheepsadressen, om ook met de scheepvaart contact
te krijgen. Dit bepaalde zich aanvankelijk tot de zeilvaart en wij vinden dat in 1867 en
1868 reeds resp. ƒ13.000, — en f25.000, — commissie uit dien hoofde verdiend werd.
In het daaropvolgende jaar, toen er op Java schaarschte was aan thuisvarende
tonnage en de vrachten sterk gestegen waren, liet men zich verleiden tot het charteren
van drie zeilschepen, een speculatie, die verkeerd uitliep. Immers toen die bodems
beschikbaar kwamen, bleek in de vraag naar ruimte al te zijn voorzien.
Men was genoodzaakt de wanruimte op te vullen door zelf producten te koopen,
die in patria met verlies verkocht werden. Ook hier echter bleek de opgedane eigen
ondervinding toch vruchten op te leveren.
Nadat Amsterdam was voorgegaan, openden de heeren Ruys te Rotterdam,
13

Scheepvaart
Zeilvaart

Stoomvaart

tezamen met Engelsche relaties, in 1872 de vaart op Indië met drie Engelsche stoom
schepen, waarvan de ,, Wyberton" de eerste reis deed.
Dit leidde tot de instelling van een meer uitgebreide vaart door de in 1875
opgerichte „Stoomboot-Reederij Rotterdamsche Lloyd" in samenwerking met de
Commercial Steamship Cy. die in 1881 besloot tot de oprichting van een Nederlandsche Maatschappij: de Stoomvaart Maatschappij „Rotterdam", onder de Directie

Rotterdamocbe

van W. Ruys & Zonen.
In 1883 werden de verschillende reederijen onder deze Directie samengevoegd

Lloyd

Je N. V. „Rotterdamsche Lloyd", die, met de reeds in 1870 te Amsterdam opge

Stoomvaart-

richte Stoomvaart Maatschappij „Nederland" aanvankelijk min of meer concurreerde,
althans zij reden elkander somtijds in de wielen, totdat in 1887 de „Nederland" haar

Maatschappij

tiendaagschen dienst veranderde in een veertiendaagschen en de wekelijksche geregelde

,,Nederland

dienst ontstond, beurtelings week om week door de beide lijnen tezamen onderhouden.
Dit is, zeer in het kort, de wordingsgeschiedenis van de nieuwe verbinding van
Oost en West, die zich op schitterende wijze in den loop der volgende decennia van
haar taak gekweten heeft.
Wie er alles van weten wil, leze de fraaie gedenkboeken, die de „Nederland" in
1920 en de Lloyd in 1933 gewijd hebben aan hun halve-eeuw feest.
De in het laatst der vorige eeuw verbeterde verbindingen in den Archipel, door
de oprichting der Koninklijke Paketvaart Maatschappij, die in 1890 haar diensten
opende, worden hier met groote waardeering vermeld. Zij hebben ook tot de pacificatie
van vele gebiedsdeelen in de buitengewesten, onder het zegenrijke bestuur van den
Gouverneur-Generaal Van Heutsz, krachtdadig medegewerkt.
Reeds in 1878 droegen de heeren Ruys de agentuur voor hun stoomschepen
voor Java op aan de Internationale, in 1883 gevolgd door de vertegenwoordiging
van den Rotterdamschen Lloyd.
Het verdient vermelding, dat deze nu reeds zestig jaren oude relatie berust op
een particulier briefje, eigenhandig geschreven door wijlen den heer W. Ruys, dat in
een paar regels de opdracht van de vertegenwoordiging bevatte met het commissiepercentage van de te behalen vrachten en passages.
Een lijvig contract, in den geest zooals wij die somtijds ontmoeten bij relaties
in het buitenland, liefst gespekt met allerlei boete-bepalingen bij overtreding — geen
bewijs van vertrouwen bij voorbaat — was hier toen niet noodig en is ook nadien
nimmer zelfs ter sprake gekomen.
Een andere zeer oude relatie vroeg onlangs, te willen mededeelen hoe „de tusschen
ons bestaande condities" eigenlijk luiden, waarop de Directie met innige voldoening
antwoordde, dat zelfs de oudsten onder ons zich het bestaan van een schriftelijke
overeenkomst niet wisten te herinneren, „aangezien dit ten eerste erop wijst, dat de
oorsprong van onze aangename relatie in het grijs verleden ligt en in de tweede plaats,
wijl wij de gevolgtrekking mogen maken, dat het nimmer noodig is geweest, de
bewoordingen van zulk een overeenkomst na te slaan, dan wel het gemis daarvan te

Twentsche

gevoelen .
Hetzelfde is het geval bij de Twentócbe relaties, die eveneens behooren tot de

industrie

oudste der Vereeniging.
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Zij dateeren, wat de fabrieken te Nijverdal betreft, uit den tijd toen de lijnwaadconsignaties van de Nederlandsche Handel-Maatschappij, door aanvankelijke ver
mindering der bescherming van de Regeering en de later gevolgde geheele afschaffing,
geleidelijk waren verminderd en ten slotte waren opgehouden.
De geschiedenis van de lijnwaad-contracten der Nederlandsche Handel-Maatschappij heeft in den loop der jaren heel wat pennen in beweging gebracht; zij is volledig
op uitnemende wijze beschreven door Dr. 'W. AT. F. ATansvelt in het standaardwerk,
verschenen ter gelegenheid van het honderd-jarig bestaan dier ATaatschappij. Hij heeft
daarin den loop der contracten op den voet gevolgd van 1835 af en constateert dat in
1855, met het ophouden van de begunstiging, de lijnwaadconsignaties der Maatschappij
een einde namen. Tot 1860 exporteerde de Maatschappij echter nog voor eigen rekening.
Geleidelijk waren de consignaties der katoenfabrikanten overgenomen door
anderen, die voor den verkoop op de Indische markt beter ingericht waren, maar ïntusschen hadden velen van de kleine fabrikanten, die — door de jarenlange bescherming
verwend — niet meer meekonden, het bedrijf moeten staken. Die bescherming was,
naast een maatregel van handelspolitiek, ook in sterke mate een vorm van armenzorg
geworden.
Teekenend is, dat o.m. de Maatschappij van W eldadigheid behoorde tot de consignanten van lijnwaden. Veel critiek is destijds op de protectie uitgeoefend; Dr. ATansvelt
komt tot de conclusie, dat zij meer kwaad dan goed gedaan heeft, evenals het geval
is geweest bij de vergaande bescherming van de zeilvaart en het assurantievak; het
waren verwende kasplanten, die wegkwijnden toen zij door het buitenland werden
overschaduwd.
In 1857 schreef Hendrik Muller Szn. en toonde met cijfers aan, hoe onze katoen
nijverheid, na meer dan dertig jaar bescherming, in Nederlandsch-Indië zich nog altijd
met kon meten met het buitenland: ,,Zwitserland is het levend bewijs; de grootsche
industrie daar is de schoonste en krachtigste lofrede op het beginsel van vrijheid in
bedrijf”. C. T. Stork bekende later in zijn herinneringen, naar aanleiding van zijn reis
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naar Zwitserland en Saksen: „daar ontdekte ik de kwaal, waaraan wij Nederlanders,
als fabrikanten, leden en ik was verbaasd over onze onkunde
Het agentschap van de Nederlandsche Handel-Maatschappij te Nijverdal
was, met het staken van den lijnwaadhandel, overbodig geworden. Het gebouw
dat men er had, bestaat nog; het werd in de tachtiger jaren gekocht door den heer
G. Salomonson Hzn., met het doel op het terrein een stoombleekerij te stichten voor
zijn Maatschappij, de Koninklijke Stoomweverij te Nijverdal, ten einde deze onafG. <3 H.
Salomonóon

hankelijk te maken van de loonbleekerijen. Nadat de firma G. & H. Salomonson eerst
op vaste orders had geleverd en in 1866 haar consignaties had ondergebracht bij de
Internationale, volgde later het opgaan dier firma in de genoemde Naamlooze Vennootschap, die in 1888 haar bedrijf vergrootte, door, bij haar bestaande groote weverij, de
stoombleekerij in werking te stellen, later — in 1925 — gevolgd door den bouw van

Koninklijke

een spinnerij. Op 30 April 1931 waren aan de drie fabrieken tezamen tweeduizend

Stoomweverij te
Nijverdal

beambten en arbeiders werkzaam.
De relatie met dit thans zoo belangrijke grootbedrijf dateert reeds van 1863,
dus van de oprichting der Internationale af, een spanne tijds van drie kwart eeuw,
waarin onze Vereeniging veel vertrouwen geschonken is geworden en vele per
soonlijke vriendschapsbanden zijn aangeknoopt tusschen de respectieve leiders der
beide zaken.
Van niet minder beteekenis is de verhouding met de groote textielbedrijven van

Van Heek e3 Co.

de familie Van Heek te Enschede. Het was in 1866, dat de eerste consignatie van de
firma Van Heek & Co., shirtings en cambrics, te Soerabaja werd ontvangen. Zij
stond daar toen met nog vier andere huizen in verbinding, maar zij ging geleidelijk
geheel tot de Internationale over.
Van 1870 af werden hare uitzendingen van beteekenis, evenals naar Semarang,
waar kaar hoofdconnectie was de firma Van den Broek & Veekens, opgegaan in de
Samarangsche Handels Cie.
Toen deze in 1886 likwideerde, bleef ook op die plaats onze Vereeniging
eenig geconsigneerde. De relatie met Batavia kreeg een begin in 1881.
Dankbaar herdenken wij de sterke vriendschapsbanden, reeds met de oude
firmanten, wijlen de heeren G. J. van Heek, A. Ledeboer en Helmich van Heek,
in de vroegere jaren aangeknoopt, banden, die bleven met de volgende generatie en

G. J. van
Heek e3 Zonen

thans ook met het derde geslacht.
Naar gelang de familie zich uitbreidde, werd ook het bedrijf allengs grooter en
zoo kwam in 1889 naast de oude firma, de nieuwe, G. J. van Heek & Zonen, tot
stand, die de fraaie weverij en spinnerij: de „Rigtersbleek” te Enschede stichtte,

Boekelooche

terwijl in 1898 te Boekelo de „Boekelosche Bleek” ontstond, om de ruwe fabrikaten

Bleek

der beide firma’s te bleeken, te appreteeren, te verven en te verpakken.
Op die wijze, die getuigde van ver vooruitzienden blik, werden deze groote
Twentsche relaties in staat gesteld, onafhankelijk van derden, hun geheele product
gereed voor vervoer af te leveren, iets dat door Lancashire, eertijds de meerdere, nu
nog in geenen deele bereikt is, wat voor dat belangrijke Engelsche centrum dan ook
een groote handicap op de wereldmarkt beteekent.
* Mansvelt II bladzijden 276/277.
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Met andere woorden: de bekwame Twentsche bedrijfsleiders zijn volledig met
hun tijd meegegaan.
Na de slechte resultaten, ondervonden onder het oude beschermende regime, heeft
de uitvoer van N ederlandsche katoen-fabrikaten allengs een zeer groote vlucht genomen.
Dat is het gevolg geweest van de liberale gedachten, die onder Thorbecke’s
leiding meer en meer veld wonnen; men had niet alleen ondervonden dat de protectie haar
doel miste, maar het feit dat de consument in Indië belast werd ten bate van de Nederlandsche industrie, werd vooral de aanleiding tot verzet tegen het systeem van differentieele invoerrechten, die vóór 1865 bedroegen 25% op vreemde goederen en 1272% op
die van vaderlandschen bodem (annex geknoei met certificaten van oorsprong). In dat
jaar werden deze percentages verlaagd tot 20 en 10, in 1868 verder verminderd tot
16 en 10, totdat eindelijk in 1874 een uniform recht van 6 /o werd ingevoerd.
Van dien tijd af begon de victorie; de kunstmatig in het leven gehouden „pauper’
fabrieken waren verdwenen; alleen de sterke fabrikanten die er op uit gegaan waren
om de buitenlandsche methoden te bestudeeren en die daarmede hun voordeel wisten
te doen, bleven bestaan.
De Internationale heeft van den toenemenden uitvoer van Nederlandsche fabri
katen ruimschoots haar deel gekregen en behouden; de gewaardeerde consignaties
vormen nog steeds een zeer belangrijk deel van haar overigens veelzijdige zaken.
Tot de zeer oude connecties moeten ook met eere worden gerekend de Erven
de Wed. J. van Nelle, die, evenals de reeds genoemde T wentsche vrienden, de
Vereeniging steeds het volle vertrouwen geschonken hebben en nog altijd onder haar
meest gewaardeerde relaties in de exportbranche behooren.
Wij keeren thans nog even terug tot de eerste zevenjarige periode, door te
vermelden dat per saldo (in ronde duizendtallen)
________
in: 1865/64
1865
1866
werd gewonnen. .

ƒ43

ƒ119

en verloren.............

—

—

ƒ102
—

1867

1868

—

—

ƒ618

ƒ211

1869

1870

ƒ31

ƒ9

—

—

Het dividend werd over de jaren 1867 t/m 1870 gepasseerd.

17

De Erven de
Wed. J. vanNelle

KAPOKBOOM

Nieuwe periode

KAPOKBLOESEM

*T” A DEZE JAREN, WAARIN AANDEELHOUDERS DOOR DE Ar i>LHKij virsij

1.

i

van 1870 een bedrag van ƒ1.250.000,— hadden zien verloren gaan en
Directie allerlei beproevingen had ondervonden, trad de Vereeniging

een geheel nieuw tijdperk in, dat zou aanhouden tot de volgende crisis, die van 1884.
De „kinderziekten” waren overwonnen en er was schoonschip gemaakt. De agent
schappen te Semarang en te Soerabaja werden op loffelijke wijze beheerd door
de heeren A. Jurjans en A. Rubenkoning. Zoowel de zaken in producten als de
uitvoerhandel, zooveel mogelijk gedreven op commissie-basis, namen geleidelijk in
omvang toe en wierpen toenemende verdiensten af. De eigen tabakscultuur bepaalde
zich tot slechts.nog één onderneming in Besoeki, die pro memorie te boek stond; van
de twee suikerfabrieken werd er één verkocht voor ƒ360.000, —. De koers van de
Dividenden

aandeelen der Vereeniging was in 1872 van 75% op 102% gekomen. De behaalde

187lj82

resultaten, ip 1871 tot en met 1875, blijken uit de dividend-uitkeeringen: 11,6 —
13,76 — 26,4 — 22 — 18%; daarna tot en met 1882 varieerend van 11,2 en 5,6
tot 9,2%. In deze twaalf jaren werd totaal 152,56% dividend gegeven, gemiddeld
12,71 %. Feitelijk is toen de afschrijving op het kapitaal van 1870 terugverdiend.
Het zag er alles heel fraai uit; toch schuilden er adders onder het gras en,
bezien in het licht der latere jaren, ware het veel beter geweest, minder uit te keeren
en eensdeels te zorgen voor meer voorzichtige waardeermg van vele activa en debet-saldi

Vergrooting

van cultuurrelaties, anderdeels veel krachtiger reserves aan te kweeken.
Het kapitaal was in 1876 verdubbeld tot ƒ 2.500.000, - door een aandeelen-

kapitaal

emissie tegen 136% en in 1881 opnieuw vergroot tot ƒ5.000.000, -, door uitgifte
tegen 115%. Het doet vreemd aan te lezen dat de Directie in 1872 huiverig was om
toen al tot kapitaaluitgifte over te gaan, uit vrees, dat de hoofdagent dan weer zucht
tot uitbreiding van de cultuurrelaties zou krijgen. Toch was het zeer noodig de eigen
middelen te versterken; het accommodatie-papier was tot bijna vijf ton opgeloopen.
De Reserve van het hoofdkantoor was opgevoerd tot ƒ750.000, —, daarnaast hadden
Batavia en Semarang samen ƒ381.000,- gereserveerd tegen te hoog geworden

Suikerfabriek
Parakantroeö

schulden van cultuurrelaties.
Het consignatiecontract met de eigenaren der Suikerfabriek Parakantroes in
Krawang (waaraan verbonden waren een arakstokerij en een rijstetablissement) was
18
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een smartenskind geworden. Er werden ellendige oogsten gemaakt van 30 tot 40 picols
per bouw; de rekening was sedert 1868 opgeloopen van een debet ad ƒ118.000,—
tot ƒ553.000, — in 1872. Bij derden was de onderneming met vier hypotheken belast,
tezamen groot f 202.000, — . Als zekerheid werd een vijfde hypotheek van één ton
voor de Internationale gevestigd; men was destijds n.1. nog in den waan, dat men
voor zijn vordering door hypotheekverband meer dekking had. Er werd in dit geval,
zooals trouwens door velen nadien, ondervonden, dat verband op een niet rendeerende
onderneming een hersenschim is. Als de suikerprijzen in de jaren 1870 en 1871 niet
zoo hoog geweest waren (voor de onderneming in kwestie: ƒ 15,50 en ƒ 17,93 'per
picol), zou het totale verlies, dat de Vereeniging bij Parakantroes leed toen de zaak
geheel te niet ging, nog veel grooter zijn geweest dan ruim vijf ton.
Het waren overigens vreemde toestanden: de campagne van deze onderneming
duurde voort tot laat in den Westmoesson; in Mei 1872 had Rotterdam nog geen
opgaaf van den oogstuitval.
In 1883 kwamen de eerste voorboden van naderend onheil; zij hadden hun

1883

schaduw reeds vooruit geworpen en die hadden zoowel de Javasche Bank als de
Nederlandsche Handel-Maatschappij aanleiding gegeven om haar directe en indirecte
belangen bij de cultuurzaken te verminderen. Daaraan is het te danken, dat die beide
groote lichamen bij de komende crisis bètrekkelijk weinig waren betrokken en in
staat waren de helpende hand te reiken toen de catastrophe kwam. De oude, reeds
van 1774 dateerende, particuliere firma A. van Hoboken & Co. heeft in 1924 in haar
fraaie gedenkboek bij haar honderdvijftigjarig bestaan, met rechtmatigen trots kunnen
boekstaven dat, dank zij het conservatieve beheer der toenmalige vennooten tijdens
de Indische crisis en ook later, zij eiken stoot heeft kunnen opvangen, zonder dat haar
positie zwakker werd.
Het is buiten kijf, dat het tegenwoordig geslacht in de Nederlandsch-Indische
zakenwereld bijzonder groote moeilijkheden te overwinnen heeft gehad in later tijden:
tijdens en na den wereldoorlog en ook na de algemeene prijsdébacle van 1930/31.
Toch werd dit, goed beschouwd, overtroefd door het drama van 1884, de zoo beruchte
specifiek Indische crisis. Deze is op uitvoerige wijze herhaaldelijk beschreven, zoo-

DeIndidchecridid

dat wij naar derden zouden kunnen verwijzen, ware het niet, dat de toenmalige

van 1884
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gebeurtenissen ook bij de Internationale van
grooten invloed waren. Aan de hand van
bet hiervoor reeds genoemde werk van
L. de Bree, Gedenkboek van de Javasche
Bank van 1928, volgt hier in het kort het
gebeurde. De goede gang van zaken in
cultures en handel had geleid tot zorgeloos
heid in de wijze van financiering; de noodige
middelen werden, zooals wij reeds boven
aanstipten, verkregen door zesmaands wis
seltrekking van de agentschappen op Java
op hun principalen in Nederland; daarnaast
liepen voor groote bedragen cultuur- of
planters-accepten, die door de credietin
stellingen bij derden verdisconteerd werden.
De zesmaands wissels werden in Holland
bij verval gedekt door productenzendingen,
dan wel door remise in andere wissels. Dikwijls werden ze ook geprolongeerd, lmporthuizen op Java namen de wissels gaarne over voor hun remises naar Europa.
Over en weer hadden de credietinstellingen groote bedragen van elkander in portefeuille.
Dat ging alles nog betrekkelijk goed, zoolang de oogsten in Indië normaal binnen
kwamen en de prijzen gehandhaafd bleven zonder groote schommelingen, maar het
was een papierwinkel, een kaartenhuis dat ineenstortte, toen de oogsten tegenvielen
en de marktprijzen omlaag liepen:
koffie vroeger ƒ 60, — per picol, stond in 1883 op ƒ 30,

k ƒ 36,

;

rijst vroeger ƒ225, — per koyang, stond in 1883 op ƒ 150, k ƒ170, !
suiker vroeger ƒ 16,50 k ƒ 19, — per picol, stond in 1883 op ƒ 12,75 k ƒ 13,

.

De koffiebladziekte nam hand over hand toe; in het suikerriet kwam de gevreesde
serehziekte. In 1884 was voor suiker aanvankelijk nog ƒ 14, — te maken, in Juli nog
ƒ11, — , later f9, — . Daar kwam bij dat de Javasuiker — waarvan de oogsten waren
vergroot van 3.700.000 picols in 1876 tot 6.493.000 in 1884, d.i. ruim 75 % meer —
Concurrentie
bietsuiker

die tot dusverre in hoofdzaak naar Europa ging, door de toenemende concurrentie van
de bietsuiker daar moeilijker te plaatsen werd. De Bree taxeert dat in 1884 dertig
millioen minder aan Javasuiker-provenu’s binnen is gekomen dan s jaars tevoren. In
Februari van dat jaar geraakten twee groote Java-exportfirma’s, Bahre & Kinder en
Martin Dyce & Co., in moeilijkheden door verliezen in den suikerhandel, gevolgd
door de Oriental Bank Corporation in Britsch-Indië, die haar betalingen staakte. Een
en ander deed wantrouwen ontstaan, dat aangroeide naar mate de productenprijzen
daalden; het plaatsen van wissels werd steeds moeilijker en het bleek vrijwel onmogelijk
om den suikeroogst, zooals tot dusver geschiedde, plaatselijk op Java aan exporteurs
te verkoopen.
Door de credietinstellingen was veel te veel van haar middelen in de cultures
vastgelegd en weldra kwamen er twee in groote moeilijkheden, terwijl de firma
Dümmler & Co. in November failleerde.
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Toen bleek heel duidelijk, hoe gevaar
lijk het was geweest om de financiering te
baseeren op accommodatie-wissels; immers
de banken en credietinstellingen hadden
voor enorme bedragen wissels te betalen,
anderdeels op te komen voor ontvangen
wissels, die onbetaald bleven. Een algemeene chaos dreigde wanneer geen uitweg
gevonden werd, want het in stand houden
van vrij wel alle cultuurondernemingen was
er mede gemoeid. Te veld staande gewassen
mochten niet te gronde gaan, loonen en
huren aan de inlandsche bevolking dienden
betaald te worden, evenals pachten aan de
apanagehouders in de Vorstenlanden. De
ernst daarvan kwam nog meer naar voren,

WRINGINSARIE: SORTEEREN VAN KOFFIEBES

toen ook de groote firma Dorrepaal & Co.
te Semarang vastraakte, die niet meer of minder te financieren had dan 22 suiker
fabrieken, 38 koffielanden en 53 andere cultuurondernemingen.
De crisis greep overal heen; de moeilijkheden in de cultures beteekenden sterk
verminderde inkomsten van de inlandsche bevolking, hetgeen een verlammenden invloed
uitoefende op den importhandel, die ook minder dan vroeger leveranties aan den land
bouw kreeg. De Chineesche tweede-hand kreeg veel minder betalingen uit het binnen
land en bleef op haar beurt weer achterstallig bij de importeurs. Dit werkte nog lang na:
in 1885/86 staakten te Semarang en te Soerabaja samen niet minder dan 88 tusschenhandelaren hun betalingen, waarbij een bedrag van ruim twee millioen verloren ging.
Uit het bovenstaande blijkt hoe verschrikkelijk de toestand was; om den boedel
te redderen waren nieuwe millioenen noodig niet alleen, maar hoog noodig was
het ook, wilde men die verkrijgen, om wettelijke bepalingen in het leven te roepen,
waardoor de voorschotten der credietinstellingen aan de cultuurondernemingen op
beter voet geschoeid konden worden. Immers die voorschotten op te verwachten
oogsten, geregeld door consignatiecontracten, gaven geen preferentie, zoodat zij, bij
financieele moeilijkheden der debiteuren, slechts concurrente vorderingen waren. Op
die oude basis was geen reconstructie mogelijk. •
Mr. N. P. van den Berg, president van de Javasche Bank, heeft zich toen in
hooge mate verdienstelijk gemaakt door met groote doorzetting zijn gewicht in de
schaal te leggen. De nota, door hem aan het Gouvernement voorgelegd,* waarin hij
aantoonde, dat, wanneer geen uitweg gevonden werd in het verwarde kluwen, „de
landbouwnijverheid van Java zich hoogst waarschijnlijk eensklaps geplaatst zal zien
tegenover een calamiteit, die niet alleen haar voortbestaan aan het wankelen moet
brengen, maar bovendien voor den Staat zelven van groote politieke en financieele
beteekenis kan worden ....”, gaf, als eerst noodig redmiddel aan, de totstandkoming
van een ordonnantie, regelende het recht tot het vestigen van oogstverband. Hoewel
*

De Bree II bladzijde 237 e. v.
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Oogdtverband

van ambtelijke zijde allerhand bezwaren werden geopperd, heeft de president zijn
voorstel ten slotte zien aanvaarden. Naast deze stappen op Java is vooral aan een
zestal bekende personen te Amsterdam, de heeren J. T. Cremer, P. W. Jansen,
W. H. van Leeuwen, C. F. Quien, A. C. Wertheimen J.. Boissevain, gesteund door
de Nederlandsche Bank, groote dank verschuldigd voor de energieke pogingen, door
hen aangewend om de noodlijdende banken en credietinstellingen door middel van
nieuw kapitaal in staat te stellen aan haar wisselverbintenissen te voldoen en haar de
noodige middelen te verschaffen voor bedrijfskapitaal. Het was voorwaar geen kleinig
heid om, na alle ondervonden teleurstellingen op Java, de Nederlandsche geldwereld
in actie te krijgen om de vereischte ongeveer twintig millioen bijeen te brengen. Toch
is dit gelukt, ofschoon niet dan met groote moeite. Totaal is geplaatst aan obligatiën
en aandeelen van de gereconstrueerde drie groote instellingen, voor ƒ 24.660.000, .
De crióié

De crisis kon geacht worden te hebben uitgewoed; de naweeën zouden nog

uitgewoed

vele jaren worden gevoeld.* Het accommodatie-papier behoorde tot de geschiedenis
en de wijze van financiering der cultuurondememingen was op hechten grondslag

<f% Obligatieleening

voor de toekomst gevestigd.
De Internationale heeft zich, gelukkig zonder verlies voor aandeelhouders,
kunnen helpen door de plaatsing van ƒ2.500.000,— 6 % obligatiën met maximum
tien jaar looptijd, die door een garantie-syndicaat, dat alle kosten voor zijn rekening
nam, tegen 95 % werden overgenomen. Bij de uitgifte werd de leening grootendeels

volteekend; het syndicaat kwam op voor het nog ongeplaatste gedeelte.
In ons Gedenkboek van 1913 brachten wij reeds hulde aan de vier Rotterdamsche
kassierskantoren, R. IVlees & Zoonen, Schaay & Ledeboer, Ian Havelaar & Zoon
en Gebr. Chabot, waarvan de twee eerstgenoemde de syndicaatsleiding hadden, voor
het werkzaam aandeel dat zij namen in de samenstelling van het consortium, door met
ruime bedragen het voorbeeld te geven. Zij openden de lijst met tezamen ƒ900.000, ,
waarna alle groote banken te Rotterdam en te Amsterdam, waaronder ook de
Nederlandsche Handel-M.aatschappij en de heeren Hope & Co. en vele andere firma s
en particulieren, hun voorbeeld volgden. Deze leening is (er is niets nieuws onder de
zon) in 1889 „geconverteerd” in een 41/2%.

A. Jurjaru)
Directeur

In 1879 werd de Directie met een derde lid uitgebreid door de benoeming van
den heer A. Jurjans, reeds boven genoemd als agent te Semarang. De drieledige
Directie ging een moeilijken tijd tegemoet, een tijd van aanpassing en verbetering,

De suikercultuur

met groote afschrijvingen als gevolg.
De beide hoofdcultures, suiker en koffie, gaven de grootste zorgen; de suiker-

in 1884

winning was achterlijk zoowel wat de rietcultuur als de fabricatie betreft, waardoor
de kostprijs veel te hoog was om den strijd met de beschermde Europeesche bietsuiker
met succes te kunnen voeren, zoodat het noodzakelijk werd om de industrie, door
nieuwe methodes, weer loonend te maken. Had men toen gedaan, hetgeen zoo menig
maal gebeurt: Vadertje Staat te hulp roepen om niet rendeerende zaken in het leven
te houden, er zou niets van terecht zijn gekomen; er zouden weer (zie hiervoor) „pauper fabrieken zijn gebleven en de suikerindustrie zou nooit zulk een geweldige vlucht op
Java genomen hebben als de komende jaren te zien zouden geven.
* De Bree II bladzijde 256.
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Thans moest gestreden worden zonder hulp van Cxouvernementswege en men
heeft toen aangepakt; de modemiseering zou echter lang duren. De niet levensvatbare
ondernemingen verdwenen allengs, de meer bevoorrechte zagen geleidelijk betere
kansen, dank zij de meer wetenschappelijke leiding, die zoowel in den aanplant als in de
fabrieken tot stand kwam. De door de industrie zelf in het leven geroepen proefstations

Proefstations

gaven de richting aan: betere rietsoorten en nieuwe wetenschappelijke methodes in
de fabriek. De eenige hulp, die de Regeering kon verleenen, was verlichting van
lasten, wat hoog noodig was, toen in 1886 de prijzen gedaald waren tot ƒ 8,— k ƒ9, —
per picol No. 14 v. a.b. (later nog lager), een noodpeil na de jaren waarin ƒ 14,
^ ƒ 15, — normaal werd geacht. Mr. N. P. van den Berg, die jaarlijks een enquete
hield bij de credietinstellingen op Java, gaf op dat de kostprijzen zeer verschillend
waren: in 1885 ƒ5,50 tot ƒ 11,49 (eerste kosten) en in 1886 ƒ5,51 tot ƒ9,36,
gemiddeld ƒ7,77, zonder rente. Dit laatste zegt veel, want de schulden van vele
fabrikanten waren buitengewoon hoog, en de debetsaldi stegen verder door jaarlijksche
exploitatieverliezen.
De Internationale kon daarvan meepraten. In 1884 stond een eigen fabriek in
Japara, Bandjaran, in 1882 gekocht voor drie ton, na afschrijving van ƒ27.000, ,
reeds te boek met ƒ968.000, — ; de opbrengst was 68 picol per bouw, aanplant 400
bouws. De andere in die residentie gelegen fabriek, Bendo-Kerep, voor de helft
eigendom (gekocht voor één ton), had ƒ 692.000, — schuld. Vier relatiefabrieken
stonden tezamen ƒ2.123.000,— debet.
Hoog boven dit zestal stak toen reeds uit de relatiefabnek Tjomal, van Jhr. Teding
van Berkhout en Jhr. van der Wyck, met den voor die tijden fabuleuzen oogst van
140 picols per bouw; de rekening stond credit, evenals die. van twee Djocjasche
ondernemingen van de families ^Vdeseman, Pijnacker Hordijk en Broese van Groenou.
De connectie met deze fabrieken is tot op den huldigen dag bestendigd, evenals die
met de onderneming Tjebongan, wier toenmalige eigenaar, de heer G. F. Enger, de
relatie in het crisisjaar 1884 bij de Vereeniging overbracht.
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Kostprijzen
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TJOMAL

Bandjaran

(Copyright Luchtvaartafd. N. 1. Leger, Bandoeng)

Bandjaran is lange jaren een geweldige houpost gebleven. Nadat de eigen exploi
tatie telkenjare veel geld kostte, werd de onderneming verhuurd aan Dr. Ostermann.
Het einde van dit huurcontract gaf aanleiding tot een incident: de waarnemend agent
te Semarang, destijds de heer G. Metger, had krachtens contract het recht van

Varia

inspectie, waarvan hij in 1887 gebruik wenschte te maken.
Toen hij op een fraaien dag over zee er heen ging, in gezelschap van den agent te
Soerabaja en den heer S. C. van Musschenbroek als deskundige, werd den beiden

t

laatstgenoemden bij aankomst aan de landingsplaats duidelijk gemaakt, dat zij niet op
de onderneming zouden worden toegelaten, omdat alleen den agent het inspectierecht
toekwam! Een terugreis met het raderbootje in brandende middagzon, zonder leeftocht,
gevolgd door een avondwandeling stadwaarts, bedierf de stemming afdoende. Later,
na vruchtelooze pogingen om de onderneming voor rekening der Vereeniging rendabel
te maken, werd zij in 1903 gesloten.
De streek waar zij lag, had letterlijk alles tegen; zij was door tijgers zoo onveilig,
dat het werkvolk zich dikwijls niet waagde in de riettuinen, die wegens de groote
menigte wilde varkens, door dure stevige palissaden beschermd moesten worden!
Wij herinneren ons dat bij een bezoek aan de rietvelden, die hier en daar
tusschen de bosschen lagen, in de vierwielige „americaine” een repeteergeweer werd
meegenomen tot meerdere zekerheid. Feit is, dat in het district Bandjaran in 1892
in één jaar vijftig inlanders, vaak op klaarlichten dag, door koningstijgers werden
weggehaald.
Wij voegen het bovenstaande in, om aan te toonen, met welke vreemde
toestanden een generatie geleden de ondernemers vaak te kampen hadden.
Wij herinneren ons nog een fabriek, waar de moleninstallatie door een waterwiel
gedreven werd; een andere, waar de verdamping van het rietsap nog met open pannen
geschiedde.
Vraagt men zich af hoe het toch mogelijk was, dat men veelal lang zoo achterlijk
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was gebleven en niet inzag, dat de ondernemingen door al maar oploopende, topzware
schulden moesten bezwijken, dan is het antwoord, dat te lang gewacht was met het
binnenhalen van deskundigen om de leiders der credietinstellingen met deugdelijke
adviezen terzijde te staan, zoodat zij niet uitsluitend uit eigen, ondeskundige oogen
behoefden te zien. Het doet ons thans vreemd opkijken wanneer wij lezen, dat
agenten op de hoofdplaatsen van Java, kantoormenschen dus, zelf op suiker- en
koffielanden de te verwachten oogsten z.g. gingen taxeeren, waarover zij dan
schoone rapporten opstelden met cijfers, die maar al te vaak door belanghebbende
eigenaren en administrateurs waren gesuggereerd.
Nadat te Semarang de heer Metger, hiervoor genoemd, zich had ingewerkt, was

G. Metger

hij de eerste der agenten, die het roer omgooide en zich bekwame en wetenschappelijk
onderlegde practici ter zijde stelde. De namen van wijlen S. C. van JVlusschenbroek
en E. C. W. Engelberts worden, als eersten van een lange rij adviseurs, hier met

Advióeura

dankbaarheid genoemd.
De draad weder opvattende wat de suikerbelangen aangaat, memoreeren wij dat
in 1884 noodgedwongen, wegens de geringe mogelijkheid om de suiker plaatselijk te
gelde te maken, zoowel door de Dorrepaalsche Bank als door de Internationale
overeenkomsten werden gesloten met haar relaties om het product uit oogst 1885
voor gezamenlijke rekening af te schepen en ten verkoop te consigneeren aan de
hoofdkantoren in Nederland. Dat waren de twee suikerbonden, die dus feitelijk de
prototypen zijn geweest van de in later jaren na den wereldoorlog opgerichte ,, Vereenigde Javasuiker Producenten” (de V. J.S. P.). De bij den bond ingebrachte
suikers werden, voorzoover niet op Java verkocht, met zeil- en stoomschepen verladen
naar Cadiz of het Kanaal voor orders om, zoo mogelijk zeilend, verkocht te worden.
Onder de bijlagen nemen wij op de artikelen van overeenkomst van den
suikerbond der Internationale.
'2b

Suikerbond

Koffie-

Met de koffie — een méérjarige cultuur — was het nog slechter--gesteld; in

ondernemingen

tegenstelling met suikerriet dat een éénjarig gewas is, waarbij vrij spoedig overstag

in 1884

kon worden gegaan toen de serehziekte daartoe, noopte, kregen door koffiebladziekte,
die zich al in 1882 begon te vertoonen, vele ondernemingen — vooral de laag gelegene
in Midden-Java — in 1884/85 den genadeslag door misoogsten.
Als treffend voorbeeld noemen wij een Djocjasche onderneming, in consignatie
bij de Internationale, die in 1883, bij een debetstand van ƒ613.000, —, nog 11.182
picols leverde en het in 1884 finaal aflegde met een schamele opbrengst van 430 picols,
waardoor de schuld in één jaar met ƒ250.000, — vermeerderde. Een andere relatieschuld liep zelfs op met ƒ341.000, —.

Gouvernementókoffieoogot

De Gouvemements-koffieoogst daalde van 1.012.000 picols in 1883 tot nog geen
volle 500.000 in 1884, hetgeen een funesten invloed had op de volkshuishouding door
derving van inkomsten; immers, de inlander kreeg toen ƒ 14, — per picol bij inlevering,
terwijl in de voorafgaande jaren de Hoofden gewend waren aan ruime cultuurpremies.
Hiervoren hebben wij reeds gezegd, hoezeer de hierdoor ontstane verlamming
van de koopkracht in de dessa, terugwerkte op den importhandel. De Vereeniging
verloor in 1885 ƒ221.000,— door faillissementen van import-debiteuren, in 1886

Indigo

ƒ214.000,— en in 1887 ƒ227.000.
Ook de indigo-produceerende ondernemingen gaven in 1884 groote zorgen door
lagere prijzen en slechte oogsten en dientengevolge toeneming van schuld. Vermelding
verdient de exploitatie van Soember Nilo in Djocja, met fondsen der Vereeniging op
consignatie-contract aangevangen op zeer gunstige voorspiegelingen, waarvan niets is
uitgekomen. In dat jaar was de schuld reeds opgeloopen tot ƒ756.000, , drie jaar
later tot ƒ911.000, —.
Nadat met den eigenaar een regeling was getroffen, waardoor een groot deel
der gelden terugvloeide, werd de onderneming gesloten.
Toen later de indigo-cultuur teniet ging door concurrentie van het synthetische
fabrikaat, werden de gronden der ondernemingen, in hoofdzaak in de Vorstenlanden

Lichtpunten

en Kediri, voor andere cultures gebezigd.
De eenige lichtpunten in het somberste jaar in de geschiedenis onzer Vereeniging,
1884, waren twee eigen tabaksondememingen in Bondowoso, die eenige jaren lang
bevredigende winsten lieten, alsmede de commissierekening, die elk jaar, geleidelijk

De haland van

toenemende, baten opleverde.
De Directie stond in het voorjaar van 1885 voor een moeilijk probleem bij

1884

het opmaken van de balans over het afgeloopen jaar: zij had de keuze tusschen een
reorganisatie annex groote afschrijving op het kapitaal, dan wel voorzichtig door
werken en de verdiensten uit de handelszaken op export- en importgebied, die ruim
vloeiden en de commissie uit de producten-consignaties, in de komende jaren te

De langzame

bezigen voor geleidelijke afschrijving op de schulden der cultures. Zij koos het laatste.

óaneering

Weliswaar zouden met de uitvoering van dit programma jaren gemoeid zijn,
waarin een maximum geduld en doorzettingsvermogen vereischt zouden worden,
maar men zag kans er uiteindelijk te komen, al zouden er magere jaren voor de
aandeelhouders aanbreken. Het was trouwens bij andere lichamen met groote cultuurbelangen niet anders gesteld.
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N ONS GEDENKBOEK VAN 1913 HEBBEN WIJ REEDS HULDE GEBRACHT
aan den niet verflauwenden ijver van den Directeur Jhr. Teixeira de Mattos, een
geniaal koopman, die er voortdurend op uitging om de handelszaken, zoowel op
exportgebied als wat de producten betreft, in binnen- en buitenland te consolideeren
en uit te breiden. Daaraan is het te danken dat dé Vereeniging zoowel in Europa als

L

in Amerika zeer waardevolle relaties aanknoopte, relaties waarvan sommige nu
nog bestaan.
Zijn collega, Mr. J. W. Muntz, een bezadigd man met gezond optimisme, dat hem
den moed deed behouden om het doel, algeheel redres der Vereeniging, te bereiken,
bewoog zich meer op het finantieele en administratieve terrein. Aan hun gezamenlijk
beleid, met den steun van het derde lid, den heer Jurjans, is het te danken, dat men
hierin ten slotte is geslaagd, al hebben de beide laatstgenoemden dit niet meer mogen
beleven. ■
Ook voor het bestuur op Java waren moeilijke en weinig bevredigende jaren
op komst; het werd een „likwideerings-periode’’, door groote bezuiniging en afbraak
van de niet rendeerende cultuurzaken, groote en kleine. In 1885 financierde de
Vereeniging niet minder dan zeventig ondernemingen, waarvan er vele voor sluiting in
aanmerking kwamen.
Van het maken van een „kous" was twintig jaren lang voor bestuur en beambten
der I. C. H. V. R. geen sprake en het onaangenaamste was niet zoozeer dat er hard
gewerkt moest worden om de resultaten der zaak op te voeren, maar dat alle winsten
moesten dienen voor afschrijving van oude kwade posten, zoodat naar buiten weinig
of niets bleek van den feitelijken vooruitgang. Immers, de dividenden bleven heel laag.
Over 1884 werd een uitkeering van 2% gedaan; daarna, tot en met 1904, varieerde
het dividend van 3,2% tot 4,4%, zoodat van tantièmes geen sprake was. Eerst over
1905 werd met 7,2% dividend een nieuwe bloeiperiode ingeluid.
Fouten zijn ook in voren beschreven jaren gemaakt; wie maakt die niet? Wij
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noemen de geheel onvoldoende afschrijvingen op de renteposten, welke werden bij
geboekt op de kapitaal-rekeningen der eigen ondernemingen en de schulden der cultuurIntreót-rekening

relaties. Weliswaar maakte daardoor de Intrest-rekening officieel een fraai figuur
(in de jaren 1881 —1886 telkens vijf ton en meer), maar als men voorzichtiger had
boekgehouden zou men die posten geheel hebben gereserveerd. Zij zouden dan hebben
kunnen dienen tot vermindering van de enorme afschrijvingen, die later noodig bleken.
In 1884 en 1885 moest telkens ruim een millioen worden afgeschreven, daarna, tot en
met 1900, bedragen van ruim ƒ900.000, —, afloopende tot ca. ƒ400.000, — s jaars.
Geleidelijk had men toen met dit systeem van renteboeking gebroken.
De verstandhouding tusschen Directie en de vertegenwoordigers op Java liet
in de jaren 1876 — 1890 dikwijls veel te wenschen over; gevolg was een herhaling
van de onvruchtbare en veelal onaangename correspondenties der beginperiode.
Blijkbaar was er gebrek aan geregeld persoonlijk contact; een der agenten was
vooral sterk in gepeperde brieven aan zijn directie, die eens in de mail lezen moest, dat
„de wijsheid tegenwoordig uit het ^Vesten schijnt te moeten komen . IVÏet het

Samenwerking

optreden als agent te Semarang van den heer G. Metger kwam van 1888 af een veel
betere samenwerking tot stand, vooral na het heengaan van de vertegenwoordigers
op de beide andere agentschappen. Die betere verstandhouding is tot op den huidigen
dag blijven bestaan en heeft bijgedragen tot een geest van vruchtbare samenwerking
en goede kameraadschap bij het geheele personeel, zoo hier als in Indië, tot heil van
den gang van zaken. Wij aarzelen niet dit te betitelen als een groot actief op de balans

De daneering

der Vereeniging.
Eerst in 1905 kon gezegd worden, dat de gevolgen van de Indische crisis van

volbracht

1884 voor de Indische credietinstellingen waren overwonnen. Van dat jaar af ziet
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men een gestadigen vooruitgang, blijkende uit de volgende opstelling van cijfers uit de
Balans en de Winst- en Verliesrekening der Vereeniging in duizenden guldens:
Kapitaal

1905
1908
1912
1916
1920
1928
1930

5.000
6.250
7.500
8.750
12.500
15.000
15.000

Reserves______ Commissie_______ Intrest________Dir. baten

750
1.077
2.325
3.312
5.950
7.502
7.502

708
952
1.384
1.937
4.296
3.803
2.280

226
399
817
1.207
2.262
2.206
1.130

53
121
505
2.144
97
2.072
2.007

Netto winst

Div. %

426
760
1.239
3.619
2.413
3.827
2.704

7,2
10,4
12,5
17
16
17
14

Op het oog gelijkt dit. op een rustige ontwikkeling, maar hoe anders was de
werkelijkheid in dit tijdvak.

N MEI 1914 AANVAARDDE, VOOR HET EERST SEDERT DE OPRICHTING DER
vennootschap, een der leden van de Directie een reis naar Indië. Niets liet toen
vermoeden, dat al spoedig na zijn aankomst de groote wereldoorlog zou uitbreken,
die een groot deel van Europa en daarbuiten in rep en roer zou brengen en het verkeer
over de geheele wereld uit zijn verband zou rukken. Weliswaar bleef Nederland,
door wijs beleid van Koningin en Regeering, buiten het conflict, maar de algemeene
ontwrichting heeft niet nagelaten ook op den toestand in Nederlandsch-Indië en op
den handel tusschen Moederland en Indië zeer belemmerend in te werken. Het is in een
overzicht als dit, dat bedoeld is alleen de geschiedenis van één lichaam te behandelen,
natuurlijk onmogelijk om uit te weiden over al hetgeen in 1914 en de daaropvolgende

X

oorlogsjaren gebeurd is en over de ernstige maatregelen, die met grooten spoed genomen
moesten worden om den chaos op economisch en finantieel gebied, die dreigde te
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ontstaan, te bezweren, een taak die door hoogst bekwame mannen, in samenwerking
met vooraanstaande figuren uit de bedrijven, op uitnemende wijze volvoerd is. Wij
herinneren aan het gevaar voor neutraliteitsschending, dat mobilisatie, ook in Indië,
noodzakelijk maakte, aan de gelukkig spoedig bezworen geldcrisis, aan de gestoorde
telegrafische gemeenschap, de geweldige prijsdaling van vele goederen en de debacle
in de fondsen, al welke factoren ingrijpen van Regeeringswege noodig maakten.
Ons jaarverslag over 1914 bracht hulde aan de autoriteiten in Indië en aan de
Javasche Bank, wier samenwerking, ook met andere banken, o.m. de financiering van
den grooten suikerafscheep in de juiste banen heeft weten te leiden, waardoor bereikt
werd, dat cultuur en handel van de noodige credietmiddelen voorzien bleven.
Ook de agentschappen der Internationale hebben zich beijverd om mede te
werken tot behoud van een geregelden gang van zaken, zoodat geen harer relaties
ook

een moment stagnatie in geldverstrekking ondervonden heeft.
Hier te lande droeg de Vereeniging voor een millioen gulden bij tot de bij de

maar

Nederlandsche Bank gestelde garantie voor de „Vereeniging voor den Geldhandel”;
zij schreef voor vier ton in op de 5 % Nederlandsche Staatsleening, terwijl zij

5°/o Staats-

voor zich en vrienden in 1915 voor ƒ1.200.000,— inschreef op de eerste Neder-

Leening

landsch-Indische leening. Was de crisis van 1884 ten deele een geldcrisis, door veel
te groote vastlegging van kapitaal in de cultures, thans — dertig jaar later — was in

Eerste Indische

dat opzicht de toestand veel en veel beter, door ruime vlottende middelen en groote

Leening

reserves.
Onze Vereeniging heeft den schok, door de wereldcrisis veroorzaakt, gemakkelijk
doorstaan. Aan het kapitaal van vijf millioen was in 1908, 1912 en in Maart 1914
uitbreiding gegeven door uitgifte van telkens één en een kwart millioen tegen koersen
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van resp. 1.29, 155 en 160%; de oude obligatieleening behoorde al tien jaar tot het

Kapitaal-

verleden; naast de statutaire reserve, uit agio opgevoerd tot ƒ1.312.500, — ,was, sedert

vergrooting

1907, een extra reserve gekweekt uit agio en winst, groot ƒ1.600.000, —. Door
een en ander beschikte de Vereeniging over zeer ruime middelen. Die reserveering

Reóerveó

is (zie bovenstaande balansextracten) nog gestadig opgevoerd tot zeven en een half
millioen in 1928. Inde jaren 1916 t/m 1919 is bovendien een bedrijfsreserve gemaakt
van ƒ2.690.000,-.
Deze groote reserveposten hebben dikwijls aanleiding tot critiek gegeven, die
de Directie in het verslag over 1919 deed schrijven: ,,het zou een ontkenning zijn van
den ernst der tijden, waarneer wij het oor leenden aan hen die beweren dat onze sterke
reserves overdreven zouden zijn; wij nemen hiertegen vierkant stelling”.
Wij zijn nog steeds van meening dat reserves nooit groot genoeg kunnen zijn;
trouwens de latere jaren hebben proefondervindelijk aangetoond, dat onze voorzichtige
politiek in de jaren van hoogconjunctuur en schijnvoorspoed de juiste is geweest en dat
de reserves maar al te zeer noodig waren om groote onvoorziene verhezen op te vangen.
Voor de handelszaken, zoowel wat de uitzendingen naar Indië betreft als den

Handelózaken

productenhandel, deden zich na het uitbreken van den oorlog toenemende moeilijk-

in den oorlog

heden voor.
Onze afscheep van koloniale producten bereikte in 1914 een cijfer van zeven en een
half millioen gulden, de verkoop van invoerartikelen in Indië beliep ƒ 24.379.000, —.
Deze laatste branche had zich geleidelijk sterk uitgebreid en wel doordat de Vereeniging, naast de zeer belangrijke consignaties die zij — voornamelijk uit Twente —
kreeg, aan de exportzaken voor eigen rekening meer aandacht was gaan schenken.
Reeds in 1905 was daarmede begonnen door de likwidatie en het ovememen van de
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Agentóchap
Singapore

zaken eener Nederlandsche maatschappij te Singapore, waar een agentschap werd
gevestigd, terwijl in 1911 de export een belangrijke uitbreiding kreeg, doordat de in

Handel*)-

1879 opgerichte Handelsvereeniging „Amsterdam” besloot haar geheelen uitvoer-

vereeniging
,,Amsterdam”

handel stop te zetten en zich verder te specialiseeren in de cultures. Het was voor ons
bestuur een evenement van beteekenis, toen de directie van de H.V. A., toenmaals
een onzer grootste en krachtigste concurrenten op de Indische importmarkt, het voorstel
deed om haar voorraden en loopende contracten af te wikkelen en de relaties over te
nemen. Het eerste gebeurde tot wederzijdsche satisfactie, het overnemen van relaties
kon slechts ten deele geschieden, nl. voor zoover dit niet in strijd kwam met reeds
bestaande connecties. Een feit is het dat onze export-branche een waardevolle aanwinst
kreeg, maar ook dat de Vereeniging in hooge mate heeft kunnen profiteeren van de
modelorganisatie der H. V. A., waarvan enkele zeer bekwame beambten in den dienst
der Internationale overgingen.
M^anneer niet uit een geniaal brein in 1914 de Nederlandsche Overzee Trust

De N. O. T.

Maatschappij — de N. O. T. — ontsproten was, die het mogelijk heeft gemaakt, dat de
Nederlandsch-Indische producten, ook die welke tot contrabande verklaard waren,
ongestoord in Nederland konden worden ingevoerd, dan zou het er hoogst treurig met
den handel hebben uitgezien. Onze Vereeniging heeft zich beijverd om de beginselen
der meest strikte nauwgezetheid en neutraliteit, die aan de oprichting der Trust ten
grondslag lagen, te helpen hooghouden.
De oorlog bracht voor den handel in de jaren 1915/16 allerlei verrassingen.
Weliswaar ging de omzet van sommige artikelen achteruit, maar de gestadige prijs
stijging bezorgde winsten op voorraden, waarvan voordien niet gedroomd werd.
Pariteiten tusschen de wereldmarkten gingen geheel verloren doordat de telegraaf
herhaaldelijk dienst weigerde.
Europa was verdeeld in twee kampen, wier markten elkanders noteeringen vol
slagen negeerden. Verhooging van vrachten en assurantiepremies was aan de orde van

Prij<) loop

den dag en men zag, om enkele voorbeelden te noemen, op Java den prijs van dakijzer
in ruim anderhalf jaar tijds stijgen met 100%, zwavelzure ammoniak met 55 /o en hars
zelfs met 120%, sommige verfstoffen maakten een record met 400% prijsverhooging,
gebleekte manufacturen gingen in diezelfde periode (1 Juli 1914 — 28 Februari 1916)
met 20% omhoog. Van 1 Juli 1914 tot 30 April 1916 liep in Nederland:
Etobusta koffie....................................................van ƒ 0,25i per i kg op tot ƒ
Kinabast.............................................................. ••
>> 6,20
,, ^ ,,
„ *> »

rabak,

Kediri Krossok..................................
rin (te Londen).................................................

»>
»>

*» 0,10
£139.-/-

Spiritus......................................................................./ 16,50
Suiker, geraffineerd (te Londen)...............
Productenzaken
1915

„

18/—

,, \ „
,, ton
„ hl
„ cwt

*>
,,
„
„

l,Uö
11,95

,» >*
0,60
,, £198.-/„ ƒ 81,„

47/1^

Onze productenzaken brachten veel moeiiijklieden; m sommige artuceien xonuen
In het geheel geen zaken worden gedaan, voor andere moesten nieuwe afzetgebieden
gezocht worden.
De waarde van den afscheep der agentschappen steeg in 1915 tot ƒ21.905.000,
in Indië werd plaatselijk verkocht voor ƒ15.508.000, —.
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In dat jaar kwam de directe stoomvaartverbinding tusschen Nederlandsch-Indië
en New-York tot stand, alsmede de Pacific-lijn naar San Francisco. Onzen agent

New - York-lijn
Pacific-lijn

schappen werd door de directie der Holland-Amerika Lijn haar vertegenwoordiging

H.A.L.

toevertrouwd, een belangrijke aanwinst voor onze Scheepvaart-Afdeeling.
Aan de uitbreiding'onzer productenzaken was niet vreemd het besluit om het
Gouvemementstin niet meer naar Nederland in consignatie te zenden, maar het te

Tinverkoop

Batavia ter markt te brengen voor directen verkoop naar het buitenland, een maatregel
geboren uit noodzaak, die echter economisch volkomen juist was. De distributie in
Indië is ook na den oorlog bestendigd, ofschoon het Gouvernements-Verkoopbureau
later naar Nederland werd overgebracht.
Wij herinneren hier aan de groote evolutie die door den oorlog ontstond, nl. de
verlegging van het handelsverkeer, die zooveel wijziging bracht in jarenlang bestaande

Verlegging
naar Amerika

oude verbindingen. De Indische markt, die tot dusver voor een zeer groot deel op
Europa was georiënteerd, werd daardoor een breedere distributiemarkt.
J Behalve tin vond ook rubber meer en meer koopers ter plaatse voor directe
bestemming elders, evenals huiden, vezelstoffen, spiritus, gommen, hout etc.; alleen
tabak kon ruimschoots naar Nederland worden uitgevoerd en gaf, door hooge prijzen,
schoone uitkomsten.
Onze belangrijke zaken in rijst met de Nederlandsche pellerijen aan de Zaan,

Rijdt

te Rotterdam en te Zwijndrecht, kregen een gevoeligen knauw door het uitvoerverbod
in Indië, waartegen wij sterk hebben geopponeerd, omdat dit verbod o. i. geen
rekening hield met de groote belangen van particuliere landerijen, de producenten van
de fancy-soorten, welke tot gewone inlandsche consumptierijst werden gedegradeerd
en geen hooger waarde kregen dan deze. Daarbij kwam dat het Gouvernement zelf
rijst ging inkoopen, den deskundigen handel uitschakelende, waardoor een onnoodige
groote prijsstijging inzette, die per saldo tot een enorm verlies voor de Indische
Schatkist geleid heeft.
De uitvoer naar Indië van katoenen goederen en diverse artikelen gaf ook
herhaaldelijk aanleiding tot moeilijkheden. Katoen daalde in 1914 te Liverpool van
77/» d. tot 4xA d., de aanvoer van chemicaliën en verfstoffen voor de batik-industrie
stopte tijdelijk geheel, zoodat weder tot inlandsche kleurmiddelen moest worden
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teruggekeerd. Gelukkig bleef de tweede-hand credietwaardig, zoodat de verkoop van
diverse ingevoerde materialen en fabrikaten, waarvan de prijzen door het uitvallen
van leveranties uit Duitschland, Oostenrijk en België sterk stegen, zeer bevredigende
Rond de Kaap
1916
Door het
Panama-kanaal

uitkomsten opleverde.
In 1916 moest de route van de Indische lijnen rond de Kaap de Goede Hoop
worden verlegd; in het volgende jaar werd weer tijdelijk de verbinding door het
Suez-kanaal hersteld, maar dat duurde niet lang; daarop volgde de route door het
Panama-kanaal, totdat de geheele lijnvaart op Indië moest worden stopgezet.
De vrachten stegen in 1916 fenomenaal. Terwijl in Juli 1914 tabak ƒ47,50 per
800 kg en koffie ƒ 55, — per 1800 kg betaalden, bedroegen die vrachten in Mei 1917
resp. ƒ270,— en ƒ337, — .
Voor molestverzekering werd tot 24 % toe gevraagd.
Daarbij kwam dat van October 1917 af, gedurende vier en een halve maand, door
Engeland het telegraafverkeer o. a. met Nederlandsch-Indië geheel werd verbroken.
De apotheose was in 1918 de requireering door de Vereemgde Staten en
Engeland van alle in Amerikaansche en Britsche havens liggende Nederlandsche
schepen met een totale laadruimte van 700.000 ton. Er was veel voor noodig om onder
zulke omstandigheden de zaken gaande te houden.
Van geregeld contact tusschen Rotterdam en de agentschappen was geen sprake
meer; dat was alleen via Califomië mogelijk en duurde lang, met het gevolg, datmeer en
meer moest worden overgelaten aan het initiatief van de vertegenwoordigers in Indië.
Hun taak werd een hoogst moeilijke met toenemende verantwoordelijkheid, maar
met groote waardeering worde hier getuigd van de uitnemende wijze waarop hoog en
laag in Indië zich daarvan in die moeilijke tijden hebben gekweten. Namen te noemen
ware onbegonnen werk, want alle leden van het bestuur in Indië en alle beambten
gaven zich van hun besten kant.
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Er ontstond groote ophooping van onverscheepbare producten; Europa werd
geheel als leverancier uitgeschakeld, de Twentsche industrie lag voor den export stil,
de onbeperkte duikbootoorlog was in vollen gang. Europa moest als leverancier voor
Indië plaats maken voor Japan, Amerika, Britsch-Indië en Australië; naar deze
contreien werden van Java uit waarnemers door de agenten gezonden; in Japan

Verdere
verlegging van

werd een eigen agentschap gevestigd.

^en handel

De suikerprijs daalde tot ƒ5,— per picol voor superieur; in Indië zag men
hongerprijzen voor de meeste koloniale producten, in Nederland topprijzen.
Een groote débacle onder de Chineesche suikerkoopers, die hun contracten niet
konden nakomen (er waren leveringscontracten tot ƒ 14,75 loopende), drong de pro
ducenten tot aaneensluiting door de oprichting van de „Java Suiker Vereeniging”,
die al dadelijk 125 fabrieken omvatte, met een inbreng van 13.250.000 picols; dit gaf
een prijsverbetering tot ƒ7,25.
Door de stagnatie in den afscheep en de moeite om koopers te vinden, moest tot
opslag in Indië van groote hoeveelheden producten worden overgegaan, wat des te meer

Stagnatie in den
afócheep

te betreuren was, omdat de oogsten van de hoofdcultures zeer bevredigend waren.
Het gevolg was, dat door de relaties een sterk beroep op onze kassen gedaan
moest worden.
Ter illustratie diene, dat terwijl einde 1916 alle cultuurrelaties tezamen per saldo
ƒ5.429.000,— credit stonden, dit een jaar later was veranderd in een debet van
ƒ1.137.000,-.
Toen is wel heel duidelijk gebleken hoe noodzakelijk het is, om in tijden van
voorspoed te zorgen voor groote liquiditeit en daaraan ontbrak het bij de Vereeniging
gelukkig niet.
In 1917 is het kapitaal uitgebreid tot tienmillioen door uitgifte van ƒ1.250.000,—
tegen 170%; daarna werd, om op alle mogelijkheden voorbereid te zijn, in Januari 1918
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Kapitaal
ƒ 10.000.000,

SUIKERFABRIEK GEMPOL. N.V. AMENT’S FABRIEKEN

(Luchtfoto K.NJ.L.M.)

5 % Obligatie-

een 5 % obligatielening van vier millioen gesloten. Sterke middelen waren inderdaad

leerling

noodig, ■want ook de k3.nddsza.ken vereisckten veel kapitaal.

f4.000.000,—

'
de producten-afscheep bad een waarde van. .

1916
ƒ 30.222.000, —

1917
ƒ35.100.000, —

in Indië werd verkocht aan producten voor .

„ 22.731.000, —

„ 20.755.000, —

de verkoop van importartikelen beliep...........

,, 36.145.000,

,, 44.168.000,

Er zat in die jaren „fancy” in de handelszaken door de boven geschetste wanpariteiten, maar dat mocht dan ook wel, want de risico s waren vele. Wij noemen

Cbili-dalpeter

een transactie in Chili-salpeter in 1917, noodzakelijk geworden door onze zaken in
kunstmeststoffen — in hoofdzaak zwavelzure ammonia voor de suikercultuur — waar
van de uitvoer uit Engeland en de U. S. geheel gestopt was.
Wij hadden ons toen voor al de loopende contracten op force majeure kunnen
beroepen, maar wij gevoelden als groot-leveranciers de moreele verplichting om de
suikerindustrie toch aan de absoluut noodzakelijke stikstof te helpen, zonder welke
van de oogsten weinig terecht ware gekomen.
Aanvankelijk konden de ondernemers, die jaren lang aan de zwavelzure ammonia
gewend waren, er niet toe besluiten een andere meststof op groote schaal toe te passen,
totdat een gunstig advies van Dr. Prinsen Geerligs den doorslag gaf.
Met orders van een groot aantal suikerproducenten, over geheel Java verspreid,
kochten wij 21.000 ton Chili-salpeter, een transactie waarbij een kapitaals-uitleg van
zes millioen gulden gemoeid was en waarbij heel wat koopmanschap werd vereischt
om de vele risico’s tot een minimum te beperken. Immer bleef het gevaar, dat óf de
booten de inlaadhaven in Chili niet zouden bereiken óf dat een of meer der ladingen
op de reis naar Java ten offer zouden vallen aan den vernietigingsoorlog, waarvan
dan de industrie dë dupe zou zijn geworden.
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(Luchtfoto K.N.l.L M.)

Het was dan ook een groote verademing toen alle ladingen, in October ver
trokken, voor het einde van het jaar haar bestemming bereikten.
Het is hier de plaats om gewag te maken van een maatregel in 1914 kort na

Molest

het uitbreken van den oorlog door de directie voorgesteld en door commissarissen
goedgekeurd, om de extra-reserve, toenmaals ƒ1.300.000, —, tijdelijk in actie te
brengen als reserve voor het dekken van molestrisico in eigen boezem. Het kwam nl.
voor dat dit oorlogsgevaar soms in het geheel niet was onder te brengen; toch was
het een levensbelang om de uitzendingen naar Indië en de retouren gaande te houden.
Besloten werd, niet meer dan één ton per boot te dekken.
Dit besluit heeft een uitstekend resultaat gehad. Aan premies werd tot het. einde
des jaars ruim ƒ84.000, — geboekt, waartegenover aan schade ƒ800, —. De nettopremies werden geboekt op een nieuw hoofd: „Assurantie Eigen Risico”, uit de winst

A óéurantie

van het boekjaar verder aangevuld tot ƒ100.000, —.

eigen risico

Die assurantie-reserve is blijven bestaan en heeft ook na den oorlog dienst gedaan
om in eigen boezem brand- en zeegevaar te dekken. Tot en met 1919 was zij geleidelijk
opgevoerd tot ƒ523.000, —, na aftrek van totaal ruim ƒ185.000, — schaden en ruim
ƒ200.000, — Oorlogswinstbelasting. Zij bedraagt thans ƒ652.000, — .

ET JAAR 1918 ZAL STEEDS IN HERINNERING BLIJVEN ALS HET MEEST
merkwaardige in de geschiedenis der Vereeniging. Het begon onder grooten
druk voor de voornaamste bron van welvaart van Indië, den uitvoer der
bodemproducten, een druk die tot een ramp dreigde te leiden. Het sloot, na het
beëindigen van de vijandelijkheden, voor den producent bijna als het land van belofte.
ij zeggen ,,bijna”, want ook Nederlandsch-Indië moest tol betalen aan de
onzekerheid en ontevredenheid, die het einde van den oorlogstoestand nagenoeg overal
op den voet volgden en die zelfs bij de neutraal geblevenen blijkbaar veelal geen plaats

H
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lieten voor dankbaarheid, dat land en volk voor de rampen van den oorlog gespaard
waren gebleven.
In Indië waren het min of meer verantwoordelijke personen, die de ontevredenheid
aangrepen als middel van propaganda voor een sneller tempo van ontwikkeling dan
waarvoor het gros der bevolking rijp was en zoo dreigde ook daar een antithese tusschen
kapitaal en arbeid te ontstaan, die velen de toekomstige verhouding met het .Moederland
met zorg tegemoet deed zien.
Gelukkig is die stemming — dank zij veel beleid bij de behartiging van de belangen
der inlandsche bevolking, al sedert lang de daden van het Gouvernement kenmerkend
gaandeweg in de juiste banen geleid.
Voordat de vrede tot stand kwam, moesten de bedrijven nog een moeilijken tijd
doormaken; de scheepvaart op Indië stond feitelijk stil, met uitzondering van een
uitgaand Gouvernementsconvooi, waarvan drie stoomschepen, met Regeeringsproducten beladen, op het einde des jaars op eigen gelegenheid weder huiswaarts keerden.
Eerst in het begin van 1919 vertrokken vier vrachtbooten naar Indië.
Passagiers moesten, voor zoover zij passen konden krijgen, hun weg vinden via
Amerika; de mail had, o. a. door oponthoud bij den censor, circa dne maanden noodig
om over te komen; toen het draadverkeer weer geopend werd, kostte het veelal twee
weken voor er antwoord kwam op handelstelegrammen.
Hoe meer de waarschijnlijkheid toenam dat de centrale rijken in den oorlog
zouden moeten onder liggen, hoe strenger de controle van de geallieerden werd op
den handel en de briefwisseling van de neutrale staten;
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Zij hadden als ernstig wapen de „black list”, waarop door Engeland en Amerika

De „black liét”

elk lichaam en alle particulieren geplaatst werden, die aanleiding gaven tot verdenking.
Onze Vereenigmg, voor welke het van het hoogste belang was het contact met
Nederlandsch-Indië en van Indië met het buitenland zoo goed mogelijk in stand te
houden, had zich onvermoeid beijverd eiken aanstoot, hoe gering ook, te vermijden.
Groot was dan ook de verrassing toen in Mei 1918 aan een viertal heeren,
die via Amerika naar het Oosten zouden terugkeeren, het Amerikaansche pasvisum,
kort voor het vertrek van de toenmalige ,,Nieuw Amsterdam , zonder motiveering
geweigerd werd.
Het gelukte na heel veel moeite, van een der beambten bij de U. S.-legatie de reden
te weten te komen, nl. „that we were suspected of assisting enemy correspondence”,
hetgeen niet meer of minder beteekende dan dat ons de „black list ’ te wachten stond.
Waar de handel van onze agentschappen met Amerika vice versa een geweldige
vlucht had genomen, moest een ramp als deze, hoe dan ook, voorkomen worden.
Na een onderhoud in Den Haag, denzelfden dag bevestigd door een zeer uit
voerige nota gericht aan den U. S.-zaakgelastigde, is het ons toen gelukt de legatie
van ons volkomen juist standpunt te overtuigen.

D

AAGS VOOR HET VERTREK VAN DE BOOT WAREN DE PASVISA NOG
steeds niet afgekomen, ofschoon onze Minister van Buitenlandsche Zaken,
Jhr. Loudon, ons alle ondersteuning bij de Legatie gegeven had; blijkbaar

wachtte deze instructies uit Washington.
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Daar ook op den vertrekdag, den 19en Mei, taal noch teek en uit Den Haag
kwam, werd de mogelijkheid van vertrek opgegeven en hadden de wachtende reizigers
de stad verlaten. Toen des namiddags, even voor kantoorsluiting, de Amerikaansche
consul telefoneerde dat het visum gegeven kon worden, kwamen eenige uren van
echten sport. Het personeel werd gemobiliseerd om de reizigers op te sporen; men
ging per fiets er op uit naar Den Haag (autovervoer was verboden), naar alle café s
en hotels in Den Haag werd een gelijkluidende oproep getelegrafeerd. Allen zijn
nog te elfder ure aan boord gekomen; twee waren snachts, klandestien, per taxi
zonder lichten, nog juist tijdig uit Amsterdam gearriveerd.
Ook van Engelschen kant ondervonden wij last; in September werden wij
„verdacht” in betrekking te staan tot een zekeren „Mr. Veneta .
Wie dat was, wist geen sterveling, totdat ontdekt werd dat het de V Ereenigde
NEderlandsche TAbaksbank gold, een volkomen legitiem lichaam, dat met algeheel
medeweten van de oorlogvoerenden was opgericht om den tabakshandel het bestaan
te blijven verzekeren.
Wie of wat de oorzaak is geweest van het nog te juister tijd voorkomen gevaar
van de black hst, is ons nooit duidelijk geworden.

1919
Naden oorlog

I

^ E WISSELKOERSEN ONDERGINGEN ONGEKENDE FLUCTUATIES; HET
I was veelal ónmogelijk om koersen op termijn te dekken, waardoor bij de

M

' reeds bestaande risico's, die van den wissel kwam. Handelstransacties ver

loren vaak hun werkelijk karakter door in koersspeculatie te ontaarden en zoodoende
ontstond de noodzaak om koersen vast te leggen door het kweeken van groote saldi te
Londen enNew-York; op ultimo desj aars beschikte de Vereeniging op die wijze over
zeven en een half millioen in het buitenland. Teekenend was, dat de verwachte massaafzet van producten naar de centrale rijken op niets uitliep door den val der valuta s.
Daartegenover stonden de opheffing door de geallieerden der beperking van
productenaanvoer en het einde van de censuur, annex beëindiging van de voogdij
van de N. O. T.
Het werd voor den handel en de Indische cultures, suiker bovenaan, een bij
uitstek voordeelig jaar door groote prijsverhooging, die echter tot overdrijving leidde.
Robusta-koffie steeg van ƒ37, — tot ƒ85, — per picol, superieure suiker liep van
ƒ13,50 in Januari met sprongen omhoog tot ƒ 25, — e.k., terwijl in de tweede hand
in December zelfs ƒ46, — v. a. b. betaald werd. De Producenten -Vereeniging bedong
gemiddeld ƒ18,35 per picol eerste kosten. De suikerafscheep ging vlot, zoodat de groote
voorraad, die ’s jaars tevoren de markt gedrukt had, nagenoeg werd opgeruimd. Voor
den volgenden oogst kwam reeds in Juli een eerste leveringsverkoop tot ƒ 32,
voor
Superieur tot stand.
Alle andere producten vonden, dank zij de door den oorlogstoestand in hetleven ge
roepen directe buitenlandsche verbindingen, vrij geregeld plaatsing op de Indische markt.
Uitvoerrechten
voorkomen

De groote winsten van de cultures deden het plan ontstaan om de staatsinkomsten
te versterken door het slechte systeem van uitvoerrechten, maar dank zij den daartegen
gevoerden strijd, werd die slechtste aller belastingen tijdig voorkomen, om plaats te
maken voor plannen tot invoering van een tijdelijke speciale heffing van de winsten.
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De hooge prijsstand van grondstoffen en van fabrikaten op de importmarkt leidde
ook in Indië tot duurte, met gevolg loons- en tractementsverhoogingen, die op haar

1 e hooge
levenddtandaard

beurt weder de duurte in de hand werkten.
De verdiensten, ook vooral in den vorm van winstaandeelen en tantièmes bij
handel en cultures, deden de weelde toenemen, waarbij in breede kringen een droevige
verspilling viel op te merken.
Het was, alsof de dagen van olim geen einde zouden nemen; zeer velen verloren
geheel uit het oog dat de gelegenheid juist nu diende te worden benut om te sparen
voor de komende tijden.
Lieden, die het voorheen heel anders gewend waren, veroorloofden zich uitgaven,
die alle perken te buiten gingen; waarschuwingen werden in den wind geslagen.
Ook de Directie liet het niet ontbreken aan vermaningen.
Uithaar jaarrapport aan Commissarissen overl919 blijkt, dat zij een verandering
in de conjunctuur voorzag: „Voor de handelszaken zijn de tijden nog steeds gunstig,
maar

dat kan en zal wellicht reeds in de naaste toekomst anders worden”.

Zij heeft dan ook gezorgd voor versterking van de middelen en voor groote
reserves; ten blijke daarvan dienen de volgende cijfers (in ronde duizendtallen):

1917
1918
1919
1920

Kapitaal

Statutaire
en Extra
reserve

10.000
10.000
10.000
12.500

4.290
4.400
4.400
5.950

Commissiebaten

Intrest
en
dividenden

1.572
1.627
3.311
4.296

1.367
1.055
1.370
2.262

,
Diverse
baten

3.900
4.473
3.679
97

Netto
winst

4.562
4.674*
4.153**
2.413

(jrootere reóerved

Dividend

17
17
23
16

Naast deze reserve bedroeg de bedrijfsreserve ulto. 1919 ƒ2.690.000,— en op uit.
1920 f1.474.000, —, op welke mutatie wij nader terugkomen.
De koers van de aandeelen der Vereeniging varieerde in 1919 van 219 tot 325 °/o.

A andeelenkoerd

* Dit na reserveering van f 250.000,— voor speciale fondsen.

325 %

** Dit na doteering van f 900.000;— voor bouwfondsen.
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Wanneer wij alle reserves bijeen nemen, ook de stille op de diverse kantoren,
dan blijkt, dat zij tezamen op het einde van 1919 bedroegen 99,05% van het kapitaal.
Daarin zijn dan niet begrepen de bouwfondsen en het Ondersteuningsfonds. De
"Vereeniging was dus wel goed gewapend voor komende tegenslagen.
Uit vorenstaande opstelling, de laatste oorlogsjaren en de twee daarna om
vattende, komt wel heel sterk uit, hoezeer wij het getij mee hadden. De handelszaken —
producten en export — die voornamelijk tot de winst op „diversen” bijdroegen, waren
sterk in omvang toegenomen, getuige de volgende bedragen van den totaalomzet (in
Overzicht

ronde duizendtallen):
Producten
afgescheept

1914-1920
[914
[915
1916
1917
[918
1919
1920

7.461
21.905
30.222
35.099
32.478
24.515
14.310

In Iudië
verkochte
producten

11.637
14.855
22.731
20.755
20.351
51.016
59.440

In Indië
verkochte
invoerartikelen_______ *otaai

12.400
30.691
36.145
44.168
38.140
44.317
72.466

31.498
67.451
89.098
100.022
90.969
119.848
146.216

Dit laatste totaal bleef record.
De verdiensten op de in Indië verkochte producten bestaan voornamelijk uit
commissie, welke op dat hoofd worden verantwoord; dus niet op „diversen .

Cultuurbelanqen

-'■T'

HEBBEN IN HET BEGIN VAN ONS OVERZICHT DE AANVANKELIJK
onfortuinlijke resultaten der eigen cultuur-ondememingen geschetst, een
▼ ▼
ondervinding, die deed besluiten om, na het langdurige likwidatie-proces,
zich te beperken tot enkele ondernemingen. Zoo zijn per saldo in exploitatie gebleven
~T~il

W/
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rooT eigen rekening de tabaksonderneming Gawok in Solo, die dooreengenomen zeer
'raaie winsten heeft opgeleverd, en de landen met bergcultures Molio Ardjo ui Malang,

Gawok

[jerengredjo in Besoeki en Sringin in Bodja, die tezamen koffie, kinabast, rubber en
:hee produceeren en onder goed beheer staande, bij normale omstandigheden hun recht

Eigen
bergcultures

ran bestaan bewezen hebben.
Naast deze eigen belangen heeft de Vereeniging zich met aandeelen geïnteresseerd

Suiker

in cultuur-maatschappijen op verschillend gebied, in hoofdzaak suiker, die eensdeels in
de ,,boom”jaren zeer hooge dividenden (ook bestuurstantièmes) hebben afgeworpen,
welke vooral in de jaren 1916 — 1928 soms de Intrest-rekening op buitengewone wijze
zijn ten goede gekomen, anderdeels, in de jaren van diepe inzinking, groote afschrijvingen
hebben gekost, zooals hieronder zal blijken.
Deze afschrijvingen waren vooral ook belangrijk door den val van een drietal
suikerondernemingen, met welke wij op consignatie-contract werkten en die in de
jaren 1933 en 1934, toen nagenoeg de halve Java-suikercultuur te gronde ging, den
strijd moesten opgeven. Dat waren Gayam, Kartasoera en Panggoongredjo, waarvan
de eerste failleerde, terwijl de twee andere in likwidatie gingen, evenals Bangak,
waarvan de likwidatie zonder verlies verliep.
De fabriek Bendo Kerep, hiervoor reeds genoemd, later geheel eigendom der
Vereeniging, is in 1903 tegen aandeelen ingebracht in de N. V. «Japarasche Cultuur
maatschappij .
V an de twaalf suikerfabrieken, waarmede de V ereeniging tot 1934 in consignatieverbinding stond, zijn er vijf werkend overgebleven, terwijl nog enkele als reserve
zijn blijven bestaan.
De oudste relatie, Tjomal, is in staat geweest, dank zij uitnemend deskundig
beheer en ver vooruitzienden blik der opeenvolgende Directeuren, alle moeilijke jaren
43

Relatie 1 jonial

KANTOORGEBOUW TE BATAVIA VOOR DE TEGEN WUUKD1UE vtRbRuuunü

niet alleen te boven te komen, maar men heeft, door groote reserveenngen, de labneksinstallatie tot een zeer hoog peil kunnen opvoeren.
Onze Vereemging heeft nooit bezwaar gemaakt om, in de moeilijkste jaren der
industrie, haar finantieel krachtig te ondersteunen.
Behalve de suiker krijgt onze Vereeniging van deze relatie ook groote hoeveel
heden spiritus in consignatie.
De Internationale voert sedert 1920 de directie van de Ament’s Suikerfabrieken,
in Cheribon gelegen, tot 1932 drie in getal, waarvan thans twee — naar wij hopen
tijdelijk — zijn stilgelegd.
Daarnaast heeft zij het beheer over de maatschappijen, die de ondernemingen
Tjebongan en Tandjong Tirto in Djocjacarta exploiteeren, terwijl de fabriek Beran,
in dezelfde residentie, sedert 1934 tot de relaties behoort.
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Het zou ons te ver voeren om de geschiedenis der suikercultuur, die in de laatste
decennia zoovele ups and downs heeft doorgemaakt, uitvoerig te behandelen; beschouwt
men haar in vogelvlucht, dan blijft een indruk van groote bewondering voor de jaren
van opgang, waarin de industrie, geheel op eigen kracht, tot iets grootsch is gegroeid,
sterk genoeg om de mededinging van elk ander productieland ter wereld te kunnen
weerstaan.
In later tijden zal men zich afvragen hoe het mogelijk is geweest dat de meest
elementaire beginselen van de economie, na de verdwazing die de wereldoorlog gebracht
heeft, zoodanig met voeten getreden zijn, dat zulk een gezonde, krachtige nijverheid
voor een groot deel vernietigd werd.
De lessen van de jaren vóór het tot stand komen van de Brusselsche conventie
(1902), die destijds een eind maakte aan de groote protectie van de Europeesche
bietsuiker, zijn na den oorlog volslagen vergeten en zoo is het kunnen gebeuren, dat de
Java-suiker, die, zoowel wat kostprijs als wat kwaliteit betreft, overal welkom was en
had moeten blijven, ten gevolge van verblinde autarkische maatregelen, tot in sommige
haar geografisch als aangewezen afzetgebieden geweigerd wordt. En dat geschiedt
om, door zware bescherming, een eigen industrie op te kweeken, de prijzen binnen de
grenzen hoog houdend ten nadeele van de bevolking.
Engeland, eertijds het klassieke land van het vrije verkeer, is hierin voorgegaan
in zoodanige mate, dat de protectie van zijn „home grown sugar op het staatsbudget
zulke hooge lasten legt, dat men evengoed den consument de noodige suiker, door die
goedkoop uit het buitenland te betrekken, cadeau zou kunnen geven; Van Cobden’s
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motto „free trade, peace, goodwill among nations” is daar, ook door het verdrag van
Ottawa, bedroefd weinig overgebleven.
Het is nooit bij de Java-suikerondernemers voorgekomen, dat zij, bij tegentij,
eenvoudig bij de pakken gingen neerzitten; integendeel, strijd heeft ben gestaald, waarbij
samenwerking op groote schaal veel bereikt heeft, samenwerking zoowel in Indië als

De
samenwerking in
de Java-suiker
industrie

hier te lande.
De bovengenoemde „Java Suiker Vereeniging” van 1917, die nog lang niet
alle belanghebbenden omvatte, centraliseerde toch reeds een groot deel van den
suikerverkoop en leidde in het volgende jaar tot de oprichting van de „Vereenigde
Javasuiker Producenten” (de V. J.S. P.), waartoe in 1922 vijfzesden der onder
nemingen waren toegetreden. Reeds van 1895 af bestaat op Java het ,, Algemeen
Syndicaat van Suikerfabrikanten’ ’ en van 1920afde„J ava Suiker Werkgevers Bond’ ’.
In Nederland is het de „Bond vaji Eigenaren van Nederlandsch-Indische Suiker
ondernemingen” die speciaal suikerbelangen behartigt. ^Vaar noodig staan ook de
„Bond van Vorstenlandsche Landbouw Ondernemers” en sedert 1922 de „Ondernemersraad” voor suikerbelangen op de bres, en in Indië de „Ondememersbond”.
Na de groote opruiming, die op de crisis van 1884 volgde, is de Vereeniging in

Relaties
bergcultures

relatie gebleven met verschillende bergcultuurondememingen, w.o. de N.V. Rotterdamsche Cultuur-Maatschappij, welke de erfpachtsperceelen Selokaton c. a. exploi
teert, wel speciaal mag worden genoemd. Zij voert daarover sedert 1931 de directie.

N. V. Rotterd.
Cultuur- M.ij.

Selokaton komt afwisselend reeds sedert 1865 in de boeken voor. De Maatschappij
heeft gemengde cultures: thee, kina, koffie, kapok en cacao en verkeert in bloeienden staat.
Van groot belang zijn ook de relaties met de N.V. Rubber M.aatschappij

Zuid-Sumatra
ondernemingen

„Sumatra” en de N.V. Landbouw Maatschappij „Bekri” (oliepalmen), beider
ondernemingen in de Lampongs gelegen. Zij zijn voortgekomen uit een mislukte
poging, door onze Vereeniging en eenige vrienden ondernomen, om in die streek tabak
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te planten, daartoe overgehaald door een gewezen Deliaan, die met prachtige rapporten
en zelfs deugdelijk gewaarmerkte monsters gewapend, beweerde dat bodem en klimaat
hem proefondervindelijk bewezen hadden dat de Lampongsche Districten niet voor
Snma.tra’s Oostkust behoefden onder te doen.

Inderdaad stond de eerste aanplant schitterend te velde, maar ook hier bleek dat
tabak op het veld en tabak in de inschrijving veelal zeer verschillende waarden hebben!
Wij hadden ons, het zij ruiterlijk erkend, in een avontuur begeven met een optimist en
de zj»ak heeft het Syndicaat, dat er zich had voorgespannen, verlies berokkend.
Gelukkig waren, naast de tabak, proeven met koffie, rubber en later oliepalmen
aangelegd, waardoor de opgedane ondervinding ten slotte leidde tot de stichting van
de genoemde ondernemingen, die weliswaar met te kleine kapitalen werden opgericht
en daardoor een groot beroep op den steun der Internationale hebben moeten doen,
maar die qua cultuur volkomen geslaagd zijn en voor de toekomst beloften inhouden,
al hebben de deelhebbers van de oliepalmondememing tot nu toe nog niet in klinkende
munt resultaten mogen innen. Dat de likwidatie van ons avontuur en de reorganisatie
destijds in goede banen zijn geleid, danken wij aan het krachtig beleid van den heer
J. S. C. Kasteleijn.
V oegen wij de voornaamste in consignatie ontvangen producten samen met de
oogsten der eigen ondernemingen en den opkoop van producten (o. a. tabak), dan zien
wii de voleende totalen over eenige jaren in ronde duizendtallen:
Qjt.
Koffie

1920
1926
1932

14.000
16.000
9.000
31.000

iq V7

18000

1914

Qt.
Qt.
Kg
Kg
Kg
L. Arak
Suiker________ Tabak________ Thee_______ Kinabast________ Rubber______ en Spiritus

778.000
980.000
1.661.000
1.586.000
823.000

22.000
24.000
13.000
7.000
5.000

40.000
575.000
870.000
780.000
777.000

125.000
109.000
115.000
66.000
44.000

3.000
447.000
994.000
2.022.000
2.191.000

—
—
1.570.000
1.735.000
1.774.000
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Behalve deze producten kreeg de Vereeniging ten verkoop min of meer belang
rijke hoeveelheden indigo, kapok, peper, hout, vezels, rijst, cacao, specerijen, gambier,
sagomeel, coca, coprah, verharde melasse, huiden, palmolie en -pitten.

Panden en Erven

N 1908 WERD HET PAND WIJNHAVEN 169 VOOR HET HOOFDKANTOOR TE
Rotterdam gebouwd en met negentien beambten betrokken. Niet verwend door
het tot dusver gebruikte huurpand, waar het personeel als haringen op elkaar
zat, meende de directie zich nu voor jaren gedekt te hebben, maar reeds vijf jaar later
was het personeel tot twee en veertig man gegroeid en dat ging crescendo door de uit
breiding der zaken. Na aankoop van één huis aan de Wïjnhaven en drie aan den

T

Wolfshoek, is twee maal tot bijbouw overgegaan. Het personeel bestaat thans uit
honderdveertig personen. Tijdens de eerste vergrooting werd het kantoor tijdelijk, in
1919 _ 1921, overgebracht naar het gehuurde pand Westerstraat 42. Het was in
1908 goed gezien om den zetel der Vereeniging over te brengen naar een eigen localiteit,
die meer indruk maakte dan de schamele behuizing voordien, die inderdaad, speciaal

Kantoren c. a.
in Indiè

bij bezoeken van relaties uit den vreemde, te poover was.
In Indië bleven op de drie hoofdplaatsen van Java kantoren en pakhuizen ge
vestigd in panden van de Erven J. van Alaanen, gehuurd met recht van inkoop voor
den prijs van ƒ355.000, -. Eerst in 1909 - 1912 zijn al die vaste goederen geleidelijk
gekocht voor tezamen ƒ220.000, — . Het waren zeer oude gebouwen, die veel aan
verbetering kostten, zoodat, eerst te Semarang en te Batavia, geheel nieuwe kantoren
gebouwd moesten worden in de jaren 1912 en 1913, terwijl in 1918 te Soerabaja
besloten werd tot aankoop van de oude Protestantsche Kerk aan het Willemsplein,
grenzende aan het eigen oude kantoor, waardoor een flink terrein beschikbaar kwam.
Daar is, na afbraaak van kerk en oud kantoor, in 1931 het moderne gebouw verrezen.
Het kantoor te Semarang is in 1919 en 1928 verbouwd en vergroot tot het tegen
woordig geheel, terwijl Batavia thans voor de tweede maal tot een belangrijke ver
grooting is moeten overgaan, mede voor de Scheepvaart- Afdeeling, die groote eischen
stelt aan ruimte en inrichting. Die afdeeling gaf in 1919 aanleiding tot den bouw van
een kantoor met groote pakhuisruimte te Tandjong Priok, waarmede, door de toenmalige
hooee bouwkosten, bedragen gemoeid waren die de raming verre overtroffen. Hetzelfde
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dient gezegd te worden van de totstandkoming van het nieuwe kantoor te Tandjong
Karang in 1920/21, waarheen de zaken van Telok Betong werden overgebracht.
Behalve bovengenoemde eigendommen bezit de Vereeniging eigen kantoorgebouwen
te Cheribon, Padang, Palembang en Singapore. Bovendien groote pakhuizen te
Cheribon, Batavia, Semarang, Soerabaja, Padang, en kleinere op de andere vestigingen.
Te Bandoeng, Makasser, Bandjermasin, Pontianak, Pangkal Pinang, Benkoelen,
Bangkok en Kobé zijn kantoren gevestigd in gehuurde panden evenals te Medan, waar
in 1927 een agentschap voor de behandeling der scheepsagenturen werd geopend.
Totaal heeft de Vereeniging thans overzee zeventien vestigingen, ongeacht bij
kantoren te Tandjong Priok, Tandjong Perak, Emmahaven en Belawan, speciaal
ten behoeve van in- en uitgaande lading der Scheepvaart-Afdeeling.
Alle vaste eigendommen staan thans tezamen te boek voor f2.020.316,74.
Zooals uit het vorenstaande blijkt, heeft zich de sfeer van werkzaamheid

De organisatie

geleidelijk sterk uitgebreid. Bleef de werkkring aanvankelijk beperkt tot Java,
langzamerhand kwamen Singapore, Sumatra, Siam, Borneo, Celebes, Banka en Japan
aandacht vragen, zoodat de Vereeniging thans vestigingen heeft rond de geheele
Java-zee, een uitbreiding, die sterk is aangewakkerd door de connecties met de Nederlandsche industrie — welke gediend is door een zoo ruim mogelijk afzetgebied — als
mede door de agentuur van den Rotterdamschen Lloyd, terwijl zoowel de zeer belang
rijke exporthandel als de productenzaken voor eigen rekening mede de expansie hebben
in de hand gewerkt. Aangezien de Internationale zich gespecialiseerd heeft op zoo
velerlei gebied van handel, scheepvaart, cultures en industrie, heeft dit alles hooge
eischen gesteld aan de innerlijke organisatie. Het is hier de plaats om gewag temaken
van de door concentratie te Semarang in 1921 gevormde speciale Cultuur-Afdeeling.
Personeel

Op alle agentschappen tezamen zijn thans werkzaam plm. 1200 personen.
e kassen zijn op de meeste kantoren van ouds in handen

D

van Chineesche kassiers, die borg stellen. Zelden behoefden deze borgen

Chineesche

voor verlies aangesproken te worden. Wij herinneren ons een in 1894

kassiers

voorgekomen eigenaardig geval te Semarang, toen onze tweede-kassier, Oei Boen Kie,
kwestie kreeg met den hoofdkassier van de firma Mirandolle, Voüte & Co. Het kon
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niet worden uitgemaakt, welke den ander had bedot voor ƒ5300, —, zoodat besloten
werd beiden in den Chineeschen tempel den „grooten eed” af te nemen, een evenement,
dat, vooral in het Chineesche Kamp, groote belangstelling verwekte, omdat de legende
ging dat vroeger in een analoog geval de meineedige op de plaats was doodgevallen.
Onder de bijlagen vindt men de vertaling van den eed, die in tegenwoordigheid van
zeer velen op plechtige wijze, volgens den voorgeschreven ritus, door beiden werd
gezworen. Het verwachte resultaat bleef uit! Later werd, bij arbitrage, bepaald dat
de Internationale en genoemde firma elk voor de helft het tekort moesten dragen. Onze
borg betaalde zijn deel, waarvoor Oei Boen Kie zijnerzijds had op te komen. Hij is
nog jaren lang, buiten den dienst der Vereeniging, een vertrouwd kooper onzer importafdeeling gebleven.
Onderiteuningdfondó

In 1908 werd een eerste bedrag, ƒ30.000, —, geboekt op een „Ondersteuningsfonds” voor het personeel, welk fonds geleidelijk is opgevoerd, in 1912 tot ƒ230.000,
en thans bedraagt ƒ3.096.616,31. Het was bedoeld als reserve voor pensioenen. Later
werd ingezien, dat zulk een post op de balans geen afdoende zekerheid gaf, zoodat het

Spaarfond*)

gewenscht was een stichting, afzonderlijk beheerd, in het leven te roepen.
De keuze viel in 1926 op een „Spaarfonds”; in de stichtingsacte werd bepaald
dat de leden een zeker percentage van het salaris storten en de Vereeniging, resp. de
andere werkgevers, een gelijk bedrag, voorts dat de goed te schrijven rente afhankelijk
zal zijn van het resultaat der beleggingen. Treedt een lid uit den dienst der Vereeniging,
rLn

is hij gerechtigd zijn tegoed op te nemen. Ook het personeel van eigen cultuur-

ondememingen en van enkele geaffilieerde maatschappijen is toegetreden.
Het eerste boekjaar sloot met 284 leden, met een gezamenlijk tegoed van
ƒ266.750,35. Thans, einde 1937, is het ledental aangegroeid tot 391 met een tegoed
van ƒ2.884.473,63.
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Het „Ondersteuningsfonds", dat eigendom is der Vereeniging, is daarnaast
gehandhaafd om te suppleeren in die gevallen, waarin de oudere leden nog niet genoeg
hebben kunnen sparen om in hun behoeften voor den ouden dag te voorzien. Immers,
er zijn velen, die in 1926 reeds verscheidene dienstjaren achter den rug hadden. In
het geheel trekken thans negen-en-vijftig oud-gedienden en een-en-dertig weduwen
onderstand uit het ondersteuningsfonds.
Ten behoeve van het Oostersch personeel is op de balans een voorzieningsfonds

v oorzieningsfondó Oostersch
personeel

van f200.000, — uitgetrokken.
Terugkeerende tot de na-oorlogsche jaren geven wij eemge cijters over de tien-

1920 — 1929

larige periode 1920 — 1929, in ronde duizendtallen guldens:

1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929

Kapitaal

Statutaire
en Extra
Reserve

12.600
12.500
12.500
12.500
12.500
12.500
15.000
15.000
15.000
15.000

5.950
5.950
5.950
5.950
5.950
5.950
7.502
7.502
7.502
7.502

Commissiebaten

4.296
4.104
2.421
2.457
2.990
3.464
3.373
3.528
3.803
3.468

Intrest
en
Dividenden

Resultaat

Diverse
baten

2.262
97
2.266 V. 366
1.714
1.674
1.378
1.190
1.617
1.320
1.812
1.529
1.975
1.670
2.053
1.555
2.206
2.072
2.298 .
1.728

cultuurzaken

86
21
128
48
70
156
644
749
345
192

Netto
Dividend
Winst_________ %

2.413
1.628
2.034
2.008
2.695
3.122
3.248
3.590
3.829
3.185

16
10
12
12
14
17
17
17
17
16

Over het bijzonder gunstige jaar 1919 kon 23 /o dividend worden uitgekeerd.
De aandeelen der Vereeniging bereikten daarna hun hoógsten koers met 380 In.

ue aanoeeien
380 %

Het jaar 1920 gaf, na zeven jaren voorspoed, voor het eerst weder teleurstelling,
Crisis 1920

het werd een jaar van geweldige tegenstellingen.
ui

Een crisis in Japan, veroorzaakt door
verspeculatie, was het eerste sein tot
waarschuwing; door de Amerikaansche
lankwereld werdhetbegrepen, immers men
iegon daar de credietverleening in te perken
n dit, gepaard aan overproductie en veel te
•roote voorraden, werd de oorzaak van een
irijsdaling, die zich over de geheele wereld
roortplantte. De groote prijsopdrijving van
ie laatste jaren had een kunstmatigen
voorspoed geschapen, die den waren toe
tand verborgen hield; de ineenstorting der
irijzen kwam vroeger en had een vlugger
verloop dan de voorzichtigste koopman
ïad voorzien. Ook onze Vereeniging leed
lelangrijke verliezen.
De totale omzet bereikte in 1920 een
•ecordcijfer met ƒ 146.216.000,— maar
BATAVIA: hoofdoppasser alieh

het bleek,, veel geschreeuw en weinig wol

te zijn, want per slot van rekening werd, na enorme afschrijving, in de handelsafdeelingen niet meer verdiend dan ƒ97.000, — tegen ƒ3.679.000, s jaars tevoren.
Ook in 1921 gaf de importhandel in Indië groote zorgen door de nog steeds
aanhoudende prijsdaling, die opnieuw groote verliezen op voorraden en bij faillisse
menten in de tweede-hand veroorzaakte.
Daarbij kwam een voortdurende eb in de productenprijzen en het bleek verstandig
te zijn geweest om de bedrijfsreserve (vide pag. 31 en 41) op te voeren; ƒ1.216.000, —
kon voor afschrijving worden gebruikt. Toch werd in 1921 in de handelszaken per
saldo nog ƒ366.000, — verloren. In twee jaar tijds was de loop der productenprijzen
VOOr:

Prijódébdcle

Hoogste

superieure suiker, in de tweede-hand, per picol
robusta koffie, per picol.......... ..

J

tin, perpicol........................................................ ..
rubber, per Vs kg .............• • •.............. ................
zwarte peper, per picol................................

>• 233,—

en op de importmarkt voor:
dakijzer, per picol...........................
hars, per picol.......................................
Japansche cement, per vat.................
medium cambrics, per stuk...................................
katoen te Liverpool, per 1b.......... ........................

„
*>
„

Laagste

75,50
68,50

10,
„ 24,25

„ 105,—
,,
0,38
„ 16,12£

1»60
48,50

»*

••

J

•

»

01

>»

21,75
31.16 d

"
"
"
„

'
’
11 ’ 50
7.34 d

Geen wonder dat bij zulke verhoudingen toen klappen gevallen zijn; vele tinna s zijn
dan ook in die beide jaren gesneuveld of werden door haar bankrelaties na recon
structie op de been gehouden.
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Het was voor onzeVerëeniging een geuk dat andere bronnen ruim vloeiden, waarloor de commissie- en de intrestrekeningen,
le laatste o. m. door zeer hooge dividenden I
)p de aandeelen in suikercultuurmaatschapjijen, veel konden goedmaken wat in den

Dividenden
1920 — 16°/o
1921 — 10°lo

bandel was verloren. Zoodoende konden
iver 1920 en 1921 dividenden van 16 en
L 0 % worden uitgekeerd.
De enorme winsten, met de suiker
cultuur behaald, deden de Regeering, toen
>ver 1919 voor bet laatst „oorlogswinst-

Belastingen

aelasting” was geheven, besluiten op de
suikerwinsten een progressieve„productenDelasting” te leggen, die voor oogst 1920
geschat werd gemiddeld ƒ5, — per picol te
zullen opbrengen. Daarnaast bestond de
algemeene „inkomsten-belasting” van 6 /o
voor rechtspersonen, plus 10 /« „overwinst
belasting” overuitkeeringenboven8°/o. Tenslöttenogeen,,extrawinst-belasting over
alle winsten boven 10 % van het kapitaal (compensatie met de „producten-belasting ).
Men wist dus den grooten voorspoed wel dienstbaar te maken aan het Landsbudget; er werd echter niet ten onrechte geklaagd over den belastingdienst, die in het
geheel niet berekend was op de enorme eischen. Onder andere is bij de „oorlogswinstbelasting” daardoor een achterstand van jaren ontstaan, waardoor het herhaaldelijk
is voorgekomen, dat aanslagen werden opgelegd bij handelaren, die de oorlogswinsten
al zeer lang in conjunctuur-verliezen hadden zien opgaan.
Het is voorgekomen dat handelaren zich bij voorbaat failliet gaven, uit angst voor
wat hun op belastinggebied nog te wachten stond. De fiscus had veel te veel hooi op
de vork genomen, vandaar herhaaldelijk een cijfer-chaos, waarin de ondernemers geen
weg wisten. Onze Cultuur-Afdeeling heeft toen daarbij nuttig werk kunnen verrichten.
Men sprak destijds in Indië gaarne over de „schandalige belastingen-politiek van
de overheid”; vergeten moet echter niet worden, dat het Indische budget door groote
royaliteit in het besteden van de middelen en door veel te uitgebreide en te dure
bestuursapparaten, sterk topzwaar geworden was en het wel een ondankbare, maar
tevens noodzakelijke taak van de Regeering was, om weer in orde te brengen, wat
onder vorig régime in de war was geloopen.
Na 1921 volgden een paar jaren van aanpassing en langzaam herstel voor
Nederlandsch-Indië, waar nog lang niet alles weer in normale banen was teruggeleid.
De invoer-handel werd gedrukt door aanhoudende likwidaties tot dalende prijzen van
oude voorraden bij zwakke importeurs, waardoor in 1922 vier-en-tachtig faillissementen
in de tweede-hand voorkwamen met een passief van drie en een kwart millioen; op
de productenmarkt trok de rubbersituatie sterk de aandacht, doordat het artikel met
een prijs van 35 ct. per V2 kg op zoogenaamd noodpeil was gekomen.
Óó

1922/25

Suiker was geleidelijk van het hooge niveau teruggekomen op ca. J 11,— per
picol, waardoor een einde kwam aan de zeer hooge dividenduitkeringen, terwijl ook
onze commissierekening belangrijk daalde; gelukkig werd dit goed gemaakt door de
Het Stevensonscheme

sterk toegenomen verdiensten van de handelszaken.
Het veel besproken systeem van oogstbeperking van de rubber, het „Stevensonscheme”, kwam, trots veel critiek en tegenwerking, waarbij ook wij ons niet onbetuigd
lieten, in 1922 tot stand. Het feitelijk doel, door kunstmatig ingrijpen in het productie
proces op hoogere prijzen te komen, droeg in zichzelf al de kiem voor mislukking; deze
is dan ook niet uitgebleven, o. m. doordat de grootste consument, Amerika, zijn prijs kon
bepalen en Nederlandsch-Indië afzijdig was gebleven. Overigens droeg clandestiene
uitvoer het zijne bij tot het falen.
Nu de winsten in Indië zoo heel veel minder ruim vloeiden nam de drang tot
bezuiniging en vereenvoudiging sterk toe, zoowel bij het Gouvernement als bij de

AgentschapKobé

particuliere bedrijven. De gunstige jaren hadden alles te hoog opgeschroefd.
In 1922 is het agentschap te Kobé ‘opgeheven; het had door gedeeltelijken

opgeheven

terugkeer van den handel in de oude banen, in beteekenis verloren en de inkomsten
konden de kosten niet meer dekken. Het had intusschen goede diensten bewezen,
vooral doordat wij ons goed in Japan hebben kunnen oriënteeren. Het contact werd
aanvankelijk op andere wijze bestendigd, wat later leidde tot hernieuwde vestiging.

Jj A E

W N 1920 IS DE HEER L. A. E. SUERMONDT, DIE REEDS VAN DE OPRICHTING

Suermondt

I

Preéid.-Comm.

der vennootschap af commissaris was, afgetreden als voorzitter van het college.
Hij is daarna nog 5 jaren medelid gebleven en in 1925, op 90-jangen leeftijd,

overleden, na derhalve 62 jaren onafgebroken lief en leed met de opeenvolgende
bestuursleden te hebben gedeeld. Zijn belangstelling in alles wat onze Vereeniging
beleefde is steeds onverflauwd gebleven.
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SCHOOL OP BF.KRI

Hij werd in het presidium opgevolgd door den heer E. P. de Monchy Rzn., die
in 1933 voor een jongeren kracht wenschte plaats te maken, doch lid van het college

E. P. de
Monchy Rzn.

is gebleven; de heer De Monchy, onze veteraan, is thans 43 jaren een sieraad van
den Raad van Commissarissen.
Toen in den moeilijken tijd, volgende op de crisis van 1920, de werkzaamheden

De Directie

van de Directie hand over hand toenamen, onder meer door de vereerende, maar veelal
tijdroovende beslommeringen, verbonden aan de bestuursfuncties der organisaties van
handel en cultures, werd besloten een derden Directeur te benoemen, waarbij de
op 1 April 1922 zijn functie aanvaardde, na zijn sporen in de tropen verdiend te

T. P. Baart
de la Faille

hebben.
De heer A. Ed. Dinger legde in 1924, na 43-jarigen dienst, eerst op Java en

A. Ed. Dinger

keuze viel op den oudsten agent op Java, den heer T. P. Baart de la Faille, die

sedert 1908 als directielid, deze functie neder. Hij werd benoemd tot Commissaris en
verving den heer De Monchy als Voorzitter van Commissarissen, maar overleed in
1935, diep betreurd door allen, die hem als humaan chef en trouwen collega en vriend
hadden leeren waardeeren.
0
Zijn plaats als directielid werd vervuld door de benoeming van den heer

Th. G. H. Stibbe

Th. G. H. Stibbe, voordien chef van de producten-afdeeling, welke onder zijn leiding
een veel belangrijker plaats in de omzetten, maar vooral ook in de resultaten, heeft
ingenomen.
Met de benoeming in 1931 van den heer A. Hombrink, agent te Semarang, tot
directeur, ter vervanging van schrijver dezes, was een verjongingskuur der Directie tot
stand gekomen, die des te meer noodig bleek, toen, na vijf jaren van grooten voorspoed,
de conjunctuur omsloeg en de leiders van hoofdkantoor en agentschappen de, navette
jaren, traditioneele magere te doorworstelen kregen. Op die zeer moeilijke periode
komen wii hieronder nader terug.
55

A. Hombrink

BANGKOK: HOUTTRANSPORT

PALEMBANG: HEKWIELER

Het kapitaal

De uitbreiding, die het geplaatste kapitaal der vennootschap geleidelijk heeft
ondergaan na de uitgifte van 1917, hiervoor reeds vermeld, is de volgende:
1920 vergroot tot f 1millioen door emissie van 2\ millioen tegen 170 %
1926
1937

„
„

„ „15
„ „20

„
„

„
„

„
„

„ 2i
„ 5

„
„

„
„

170%
160%

De 5 % obligatieleening 1918 van vier millioen werd, toen zij geleidelijk was
afgelost tot
Industrie

f1.200.000, —, in 1933 geheel gedelgd.

E OVERBEVOLKING VAN JAVA DEED REEDS JAREN GELEDEN DE

D

vraag rijzen of fabrieksnijverheid aangewezen zou zijn om de werkgelegenheid
te vergrooten, een vraag, die te meer om oplossing vroeg, toen de oorlog

eenerzijds den uitvoer aan banden legde, anderzijds den invoer gedeeltelijk belemmerde.

De Regeering hield zich geenszins afzijdig en toonde zich herhaaldelijk bereid
tot medewerking bij ernstig initiatief van het bedrijfsleven. Die medewerking bleek
toen onze Vereeniging, in samenwerking met de directie van de N. V. Papierfabriek
„Gelderland” te Nijmegen, in 1921 het plan ontwierp om op Java een fabriek te
Papierfabriek

bouwen. Deze, die als grondstof het tot dusver waardelooze rijststroo bezigt, werd in

„Padalarang”

1923 in werking gesteld te Padalarang. De papierprijs was destijds hoog, maar de
bouwkosten van een groote fabriek waren niet minder belangrijk, reden waarom het
plan alleen uitvoerbaar was wanneer de opgerichte maatschappij voor eenige jaren
zekerheid kreeg van een zoodanige opbrengst van een belangrijk deel harer productie,
dat de exploitatie de kosten zou dekken. Zij kreeg die garantie door een tienjarig contraot
voor levering aan het Gouvernement, gebaseerd op de toen vigeerende papierprijzen.
De bouw van de fabriek en niet minder de ondervonden tegenslagen bij de water
voorziening, hebben — het was een dure tijd! — de kosten veel hooger opgevoerd
dan voorzien was, maar de resultaten van het bedrijf hebben de noodige afschrijvingen
mogelijk gemaakt, zoodat op de verkregen grondslagen kon worden doorgewerkt. De
onderneming heeft bewezen recht van bestaan te hebben, dank zij de kundige leiding
van de directie te Nijmegen en de gelukkige samenwerking met onze verkoop
organisatie in Nederlandsch-Indië. Het is pionierswerk van de goede soort geweest
dat thans gevolgd wordt door de oprichting van een fabriek in Oost-Java.
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GAWOK: ZANDSCHEPPEN IN DE RIVIER

BRUG OP GAWUfi.

In 1933 werd door de Internationale, in samenwerking met hare deskundige
;roote Twentsche relaties te Nijverdal, Enschedé en Boekelo, opgericht de N.V.

N. V. Preanger

3reanger Bontweverij te Garoet. Aanvankelijk klein begonnen met den aanmaak

Bontweverij

mn sarongs, is dit bedrijf geleidelijk uitgebreid tot 500 machinale getouwen, tervijl thans een verdere uitbreiding in wording is tot 1200 getouwen. De resultaten zijn
levredigend.
In de N.V. Java Textiel Maatschappij, in 1936 tot stand gekomen door samen

N. V. Java

werking van vele fabrikanten en Nederlandsch-Indische bedrijven, welke een weverij

Textiel Mij.

n Tegal heeft gesticht, nam onze Vereeniging een matig aandeel.
Sedert 1937 voert onze Vereeniging de directie op Java van en is geïnteresseerd
in de N.V. Nederlandsch-Indische Chamotte- en Klei-Industrie, wier fabriek te

Chamotte- en
Klei-Induólrie

Ngandang vuurvast materiaal van uitstekende kwaliteit voortbrengt.
Voorts bezit de Internationale een fosfaat-malerij te Cheribon, die zich be

Fodfaat-malerij

vredigend ontwikkelt en thans een capaciteit heeft van 20.000 ton.
Zij heeft een bedrijf te Magelang voor den handel in inlandsche tabak, annex

Sigarenfabriek

een sigarenfabriek, die naar behooren loopt.
Ten slotte heeft zij zich geïnteresseerd in een fabriek te Soerabaja voor den

Suikerwerk-

aanmaak van suikerwerk; deze in combinatie met de bekende Engelsche Morton-

fabriek

fabrieken.
Een drietal niet geslaagde pogingen met andere industrieën gaan wij stilzwijgend
voorbij.
Uit een en ander blijkt wel, dat de Vereeniging, wat de moderne fabrieksnijver
heid in Indië betreft, niet stil heeft gezeten. Zullen in Nederlandsch Indië de agrarische
belangen in dit specifiek exportland wel steeds primair blijven, toch is daarnaast ruim
plaats voor een eigen nijverheid, niet alleen voor het verbruik binnen den Archipel,
maar ook voor den uitvoer, sedert het verkeer rondom den Pacific zich in de laatste
twintig jaren meer en meer heeft ontwikkeld.
Onze Vereeniging is overigens, door haar financieele kracht en door haar zeer
gespecialiseerde verkoop-organisatie, als aangewezen om op dit terrein een belangrijke
rol te spelen.
MGj achten het dienstig hier te doen volgen, in verband met de in de laatste jaren
o/

getroffen overheidsmaatregelen, hetgeen de Directie in het verslag over 1933 over de
industrialisatie opmerkte:
,,Er moge hier nog eens op worden gewezen, dat het in het leven houden van
„een groep krachtige, nationale importeurs in Indië van belang is, niet enkel met
„het oog op de positie van den eveneens bedreigden Chineeschen tusschenhandel met
„zijn credietverhouding tot importeurs, doch ook voor de verdere ontwikkeling van
„Nederlandsch Indië; niet in de laatste plaats op industrieel gebied. Tal van indus
trieën, die daar in de laatste jaren gevestigd, resp. aan het opkomen zijn, werden voor
„het grootste deel tot stand gebracht door importeurs, met hunne Europeesche relaties.
Wij achten dit tevens een antwoord op sommige uitingen van stuurlui aan den
wal, die den handel en den Nederlandschen nijveren gebrek aan voortvarendheid
meenen te mogen aanwrijven, maar blijkbaar niet weten, wat ginds alzoo reeds tot
stand is gekomen, noch zich voldoende rekenschap kunnen geven van alles wat aan
het stichten van nieuwe bedrijven in de tropen annex is. Insiders weten dat teleur
stellingen in die richting niet zijn uitgebleven.

Herleving

1924-1929

—~T"-A EENIGE MALAISEJAREN BRACHT 1924 EEN KENTERING TEN GOEDE
en wij zien daarna tot en met het derde kwartaal van 1929 een gezonde
ontwikkeling vrijwel langs de geheele lijn, in 1928 gestimuleerd door een
periode van hoogconjunctuur in de Vereenigde Staten.
In Europa was in 1925, na veel gehaspel in de politiek tusschen de mogend
heden, het verdrag van Locamo tot stand gekomen, waarna al spoedig, zij het tijdelijk,
een einde kwam aan de beruchte valuta-concurrentie. In Nederlandsch-Indië was het
nog dikwijls onrustig door stoken van communistische groepen, hetgeen duchtig
ingrijpen door de Overheid noodzakelijk maakte, vooral in Bantam en Zuid-WestSumatra; na een flinke opruiming was de rust in 1927 hersteld.

58

\PIERFABRIEK PADALAKAJN vj : rArifiiu>/uu^

De Java-suikeroogsten waren overvloedig bij hoogepnjzen, waaraoor veei gem
onder de bevolking kwam en ook de fiscus zijn deel in ruime mate kreeg. Een enquete
in 1925 ingesteld, toonde aan dat deze industrie in 1924 aan belastingen in Indie
opbraeht ƒ 26.000.000,-, aan dividend- en tantièmebelasting in Nederland

Javaóuikerinduótrie

ƒ3.000.000, — en aan spoorvracbten en diversen ƒ19.000.000, —, terwijl baar uit
gaven, die direct of indirect ten bate der inlandsche bevolking kwamen, becijferd
werden op ƒ125.883.000, —. Dat zijn eerbiedwaardige getallen, die uitwijzen, welke
groote economische rol de suiker in haar grooten bloeitijd gespeeld heeft. Wij meenden,
met het oog op den innerlijk gezonden toestand der industrie en de sterke positie, die
de Java-suiker op de wereldmarkt innam, al buitengewoon voorzichtig te zijn door
ons aandeelenbezit, waarvan een groot deel een waarde had van ettelijke honderd
procent, op het lage peil van gemiddeld parikoers op de balans te waardeeren, niet
kunnende voorzien, welke ontzettende ineenstorting in latere jaren tot groote af
schrijvingen aanleiding zou geven.
Vermelding verdient, dat de koers van den Indischen gulden, die sedert 1922
den pari-stand niet meer bereikt had en begin 1924 tot 95'/2 gedaald was, in het
volgende jaar op pari kwam en daarna zelfs 'Af k 5/s ct. premie maakte. De gunstige
betalingsbalans van Nederlandsch-Indië met de doorgezette bezuiniging in de staats
uitgaven waren bij die koersbeweging belangrijke factoren, maar zonder het herstel
van een vruchtbare samenwerking tusschen de beide circulatiebanken, dank zij den
heerenVissering enTrip en het krachtig persoonlijk ingrijpen van Gouvemeur-Generaal
Fock op het gebied der Overheidsfinanciën, zou het koersherstel zich nog lang hebben
laten wachten.
Voor een lichaam als de Internationale, die steeds veel vlottend kapitaal in Indië
moet aanhouden, had de val van den Indischen koers speciale reserveering noodig
gemaakt. Het was bij het uitbreken van den oorlog in 1914 gebleken, hoe noodzakelijk
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De Indische
gulden
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het is om, voor onvoorziene gebeurtenissen, de middelen harmonisch tusschen Indië
en Nederland te verdeelen, een feit, waarmede tot den huidigen dag wordt rekening
gehouden. »
In 1928 bereikten de aandeelen der Internationale ter beurze nog een koers van
4 andeelen 331 %

331 %, na drie jaren met 17% dividend, maar daarin zou, met algeheele wijziging in
de conjunctuur, geleidelijk een grooté ommekeer plaatsvinden. Aanvankelijk liet alles

DébdcLe van

zich in 1929 nog gunstig aanzien; de eerste drie kwartalen gaven nog schoone uit
komsten, maar eind October zette een hevige debacle op de beurs te New-York het

Jctober 1929

sein op onveilig. Het bleek al spoedig dat de speculatie daar ten top was gedreven;
likwidaties van zwakke posities veroorzaakten een krach op de effecten- en goederen
markten. De hoog opgevoerde prijzen, ook in Nederlandsch-Indië, hadden overproductie
in de hand gewerkt, met verbreking van evenwicht tusschen vraag en aanbod.
Geheel overvallen door deze déroute waren wij niet, immers de rentestandaard
was sterk omhoog gegaan, sommige producten, vooral koffie en rubber, waren reeds
sedert Maart in dalende richting en den agenten was door de directie voorzichtigheid
ingeprent.
In de jaren 1929 en 1930 ware het verstandiger geweest den prijsloop zijn na
tuurlijke bedding te doen behouden; immers waar te hooge prijzen oorzaak waren
van het verbroken evenwicht, zou een periode van lage opbrengsten dat evenwicht

Restrictie

moeten herstellen. Toch liep het anders: het begrip „restrictie” kwam ter wereld en
daarmede een reeks van maatregelen, die, hoe goed ook bedoeld, den producenten geen
onverdeeld geluk hebben gebracht. Ware het gebleven bij pogingen om de productie
in te krimpen, er zou veel ten goede kunnen zijn bereikt. Ongelukkigerwijze ging dit
streven echter telkens gepaard met het nevendoel, prijsbehoud of -verhooging, waar
van veelal het tegendeel het gevolg was.
Waar wij ten slotte onze medewerking gaven, niet dan na onze bezwaren te
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goea banteng

berde gebracht te hebben, deden wij dit alleen om tegenover de vaak groote meerder
heid van de „restrictionisten” niet het odium van tegenwerking op ons te doen rusten.
Getuige ons te elfder ure meegaan, de contre coeur, met het Chadboume-plan, dat de

Cbadbourne-plan

suikercultuur had moeten redden, maar in feite niets bereikt heeft. Later is het woord
„ordening” geboren, waarop wi) nader terugkomen.
Na het keeren van het getij in 1929 waren in 1930 „malaise en „depressie
niet van de lucht. De productenprijzen gingen gestadig omlaag: in twaalf maanden
daalde koffie met 40%, peper 50%, kapok 43%, tin 35%, coprah 50%, suiker 32 %,

Producten
in 1930

rubber 50%. Vergeleken met 1929 werd de mindere opbrengst van NederlandschIndische tabak, suiker, rubber, koffie en thee getaxeerd op ƒ 232.000.000, - en,
vergeleken met 1928, zelfs op ƒ 360.000.000, . .
Het is wel een bewijs van kundig beheer der producten-afdeeling, dat op nage
noeg alle kantoren de zaken zich sterk uitbreidden en schoone resultaten gaven, na de
noodige reserveering voor loopende contracten.
Ook op de invoermarkt in Nederlandsch-Indië waren de omstandigheden moei
lijk door een daling van 45% in de waarde van katoen en toenemende concurrentie
™ nok van China, waar de uitvoer sterk werd gestimuleerd door den
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( Luchtfoto K.N.I.L.M.)

FOSFAATBEDRIJF TE CHERIBON

geweldigen val van het zilver. Bij manufacturen gingen de prijzen met 25 /o omlaag.
Onder zulke tegenwerkende factoren kon de omzet, die in de voorafgaande jaren
crescendo was gegaan, niet behouden bhj ven; hij daalde tot op het peil van acht jaren
De cultures

tevoren.
De cultures hadden het zwaar te verantwoorden, want niet alleen waren het de
gedaalde prijzen, maar ook slechte oogsten door droogte, die veroorzaakten dat alle
ondernemingen, met uitzondering alleen van kina en thee, met verlies werkten.
De „Vereenigde Javasuiker Producenten”, de V. J. S. P., bedong in Mei nog
ƒ 9, —, in November f 8, — per quintaal; op het einde des jaars had de Internationale
nog 70.600 ton onverkocht; het gezamenlijk credit der suikerrelaties van ulto. 1929
ad ruim ƒ 5.000.000,— was ingekrompen tot ƒ 135.000, —.
De over 1929 uitgekeerde dividenden op de suikercultuur-aandeelen in het bezit
der Vereeniging waren sterk gedaald, vergeleken bij de fancy-uitkeeringen der voor

1929/30:16en

afgaande jaren; het zou echter nog heel wat slechter worden 1
Over 1929 en 1930 is 16 en 14% dividend uitgekeerd over het kapitaal van

14°lo dividend

f15.000.000, —.

De netto winst ter verdeeling, die over 1928

bedragen, was over 1930 reeds teruggeloopen tot

f 3.827.000, —

had

f 2.704.000, —.

Ware het toen te voorzien geweest hoezeer de depressie zou toenemen, er zou
stellig nóg meer zijn gereserveerd, maar het bestuur gevoelde zich sterk met de drie
oflicieele reserves van bijna negen millioen plus hetgeen aan stille reserves beschikbaar
was, mede met het oog op de groote likwiditeit der Vereeniging.
De vlottende middelen — kas, wissels en belegde reserve — bedroegen op
ulto. 1930 ruim vijftien millioen.
Deze zeer krachtige positie heeft de Vereeniging in staat gesteld om, zij het met
opoffering van een deel der reserves, den stoot op te vangen, die door den toen komenden
storm is veroorzaakt.
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MORTON-FABRIEK TE SOERABAJA

Wij komen thans tot de vijf ongeluksjaren 1931 —1935, welke voor Neder-

De onheilen

1931-1935

indsch-Indië de onheilen brachten, die nog zoo versch in aller herinnering liggen.
Het is moeilijk om in een kort bestek daarvan een overzicht te geven, waar er
oekdeelen te vullen zouden zijn over de oorzaken van de ineenstorting en de maategelen, welke, vaak met terzijdestelling van voorheen geldende deugdelijke economische
rondregelen, genomen moesten worden om den storm te bezweren.
In Engeland was het de slechte toestand in het bedrijfsleven, met toenemende
werkloosheid, gepaard aan politieke onrust in Europa, die de Bank of England door
;roote goud-afvloeiing noopte op 21 September 1931 den gouden standaard los te laten;
Let pond sterling daalde in eenige dagen hier te lande van ± ƒ 12, — op ƒ 8,75. Bekend

De val van het £

s welke verliezen daardoor geleden zijn door de Nederlandsche Bank en onzen handel;
le Internationale verloor in één nacht ca. ƒ900.000, -, ofschoon zij haar Londensche
;aldo geleidelijk had ingekrompen.
Een hevige ontwrichting van de geld- en fondsenmarkten was het gevolg van

Economische

Len toegespitsten economischen oorlog, gevoerd door herleefde valuta-concurrentie en

oorlog

^erhooging van tariefmuren.
Een geweldige prijsdaling op de productenmarkten zette zich voort in alle
grondstoffenlanden; katoen daalde te New-York van Set. 10,14 tot 5,34. Nederandsch-Indië kreeg als specifiek uitvoerland, de volle laag in de jaren 1930/33. Wij
aoemen een paar voorbeelden: Rubber viel van 41 V2 ct. in 1930 op 73/4 ct. m

December 1932, coprabvan ƒ37,62»/a in 1930 op ƒ 5,35 in 1933, superieure suiker
wan ƒ 11,87‘Ai in 1930 op ƒ 5,20 in 1933; thee B.O.P. middensoort, in 1931 nog
55 ct. waard, stond in 1932 op 13 ct.
Het uitvoersaldo van Nederlandsch-Indië daalde van ƒ 385 millioen over 1929
tot op ƒ 170 millioen in 1933.
Voor de suikercultuur werden de afzetmogelijkheden hoe langer hoe moeilijker
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Suiker
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(Luchtfoto K.N.l.L.M.)

:n de onverkochte voorraad had dientengevolge geleidelijk angstwekkende verhoulingen aangenomen. Deze bedroeg op ultimo 1932 ruim 2.800.000 ton.
Dat het onder deze omstandigheden funest was, om maar steeds tot de volle
potentieele productiecapaciteit suiker te blijven vervaardigen met de wetenschap, dat
leze wellicht verscheidene jaren onverkocht opgeslagen moest blijven liggen, met de
laaraan verbonden gevolgen van vastlegging van kapitaal, accumulatie van rente,
pakhuishuur etc. en niet in het minst de zekerheid van ruïneuzen kwaliteitsachteruitmt)Ei

Was duidelijk en zoo werd dan ook reeds in 1931 vrijwillig besloten om den

aanplant 1932 met 50% te beperken.
In 1933 volgde verdere areaalsvermindering, o.m. doordat Britsch-Indië meer
en meer door tariefsverhooging als afnemer werd uitgeschakeld. Geleidelijk werd het
duidelijker, dat de Java-ondememers als geheel, zich op een blijvend kleinere productie
capaciteit hadden voor te bereiden.
Dat onder de genoemde omstandigheden alle cultures het heel zwaar te verant
woorden hadden, is duidelijk; van winsten en dividenden was geen sprake, wel waren
zware verliezen op te vangen.
Wat de V. J. S. P. betrof, begonnen zich reeds in 1930 teekenen van verval te
vertoonen. Ontevredenheid onder een geleidelijk grooter wordend aantal leden veroor
zaakte uittreding en dit feit, gevoegd bij de omstandigheid, dat dezen, plus de nimmer te
voren bij de V. J. S. P. aangesloten fabrikanten, vrijelijk hun suiker konden verkoopen,
terwijl de leden die bevoegdheid misten en dus zich in een onvoordeeliger situatie
geplaatst zagen, maakte het noodzakelijk, dat de koe bij de horens werd gepakt, de
V. J. S. P. werd ontbonden en met medewerking van de Nederlandsch-Indische
Regeering werden maatregelen ontworpen, waardoor de volle 100% van de Javasuikerfabrikanten in een organisatie onder eenhoofdige leiding — wat verkoop van
hun
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nroduct betrof — werden vereenigd.

J.OBE: DAKTEMPELTJES OP HET KANTOORGEBOUW

Zoo ontstond de N. I. V. A. S., die op 31 December 1932 werd opgericht en
jnmiddellijk de zorg voor den verkoop van alle onverkochte voorraden overnam.
Op de importmarkt van Nederlandsch-Indië viel een geleidelijk verdere oriën
tering op het Oosten te constateeren. Indië werd gaandeweg nog meer een,, Pacific-

De import van
NederL.-Indiè

and”, vooral voor zijn invoer, ofschoon ook zijn uitvoer meer oostwaarts ging.
Duchtig liet zich voor de Nederlandsche industrie, in hoofdzaak de textielnijver
heid, de tdegenomen concurrentie van Japan gevoelen, onder invloed van den lagen
Yen-koers en de daar te lande goedkoope productiekosten.
Terwijl het aandeel van Japan in den invoer van katoenen manufacturen in
1930 nog 35,90% bedroeg, tegen dat van Nederland 29,39%, was deze verhouding

in 1933 81,75% en 7,26%. Een toenemende Japansche penetratie blijkt daaruit ten
duidelijkste én het is niet te verwonderen dat, onder drang der omstandigheden, maat
regelen genomen moesten worden tegen verdere inzinking.
Zoo ontstond de licentiëering voor den invoer van meer dan vijftig artikelen,
terwijl ten bate van het Moederland contingenteeringen voor manufacturen werden
afgekondigd.
Vermelding verdient de totstandkoming, in overleg met het Gouvernement, van
de aaneensluiting van de Indische importeurs-groothandelaren, de N. I.V. I. G.,
officieel adviseur der Regeering in zake contingenteerings- en licentiëerings-aangelegenheden; voorts het toezicht van overheidswege op de distributie, ten einde de detailprijzen
op een redelijk niveau te houden. Het streven bleef, om, niettegenstaande alle crisis
maatregelen, die den handel meer en meer onder Regeeringscontröle deden komen, toch
de open-deur-politiek zooveel mogelijk intact te houden. Daarom is gelukkig het systeem
van gedeeltelijke contingenteering gekozen, zonder naartariefsverhoogingtegrijpen; van
differentieele rechten ten bate van de Nederlandsche industrie, die onbehoorlijke lasten
op den inlandschen consument zouden leggen, is gelukkig zelfs geen sprake geweest.
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Bij alle genomen maatregelen, die over het algemeen hun aoei nier gemist ucuutu,
s overigens het belang van de twee-eenheid: Nederland —Indië zooveel mogelijk
letracht; in samenwerking tusschen Moederland en Nederlandsch-Indië is, bij
mderhandelingen over het verkeer met het buitenland, het streven gebleven om het
Nederlandsche invoersaldo dienstbaar te maken aan den afzet der Indische producten
naar verschillende landen.
Onder de hier geschetste omstandigheden heeft de Indische invoerhandel in deze
crisisjaren een heele veer moeten laten; de omzet der Internationale was in 1933 slechts

De moeilijkheden
>an Twente

45% van die van drie jaren tevoren.
Twente heeft het toen heel moeilijk gehad bij de uiterst scherpe Japansche con
currentie; de contingenteering heeft goed geholpen, maar men heeft ook niet stilgezeten
en is erin geslaagd, door ver doorgevoerde rationalisatie in de bedrijven, zich te wapenen
voor de toekomst. Er is ook door de fabrikanten en exporteurs met succes gestreefd
naar onderlinge samenwerking, geculmineerd in een convenant van lijnwaad-nnporteurs
voor de onderlinge verdeeling van den afzet in Indië.
Hoezeer onze Vereeniging de gevolgen heeft ondergaan van de vijf-jarige crisis
periode, moge blijken uit de volgende opstelling (in ronde duizendtallen):

Kapitaal

Statutaire
en Extra
Reserve

kommissie,
Intre.t en
Duidenden

1930

15.000

7.502

3.410

2.007

1931
1932
1933
1934
1935

15.000
15.000
15.000
15.000
15.000

7.502
6.609
4.975
2.514
2.514

2.345
1.689
1.656
1.766
1.452

1.373
7
861 V 187
1.151 V 1.144
1.084 V 795
1.578
60

1936
1937

15.000
20.000

3.000
5.616

1.642
2.139

Overzicht
iedert 1930

Diverse
baten

2.300
3.582

* w
Resultaat
op
Culture,, etc. Effecten

325

51
75

—

de Extra
Reserve

—

V
658 V
634 893
V 992 1.634
V 1.190 2.461
V
214 844
52

—

Wtn.t Dodend
Netto______

2.704
818

14
5

—
142___0_
2.323
1-980

6

[n 1936 is bovendien een reserve tegen koersverschillen gemaaKt van j /
.
Hieruit blijkt, dat, om de balans geheel te saneeren van de cnsisverliezen, in
hoofdzaak ontstaan door de débacle van de suikercultuur, aan de Extra Reserve m
drie jaren tijds een bedrag van ƒ 4.988.000, - onttrokken is moeten worden.
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Feitelijk moet daarvan in mindering komen het grootste deel van de winst op
ïffecten in 1936, groot ƒ 844.000, —, ontstaan door terugboeking van eerder geleden
/erliezen.
In 1934 was het dieptepunt der depressie; 1935 gaf voor het eerst positieve uit-

Dieptepunt der

somsten, in 1936 kon aan den wederopbouw van de Extra Reserve worden begonnen.

deprcódie

De crisisjaren hebben bewezen de juistheid van onze stelling, dat reserves nooit groot
genoeg kunnen zijn; immers door die in vroeger jaren ingehouden winsten is de Verseniging door de crisis heen gekomen zonder verlies van het kapitaal van aandeelhouders
en behoefde aan de Statutaire Reserve in het geheel niet geraakt te worden.
De koers van de aandeelen der Internationale bereikte in 1934, na vele jaren,
met 74 % zijn laagsten stand, waarop sedert weder een overdreven hausse volgde tot
2597# in 1937, onder den invloed van de algemeene herleving in de Indische zaken,
die in 1936 is begonnen.
Het was voor het Bestuur der Vereeniging een hard gelag te besluiten om over
1933, voor het eerst na twee-en-zestig jaren, het dividend te moeten passeeren, maar
de onzekerheid, tot hoever de depressie zich zou uitstrekken, gaf den doorslag. Achteraf
beschouwd ware het verstandiger geweest het besluit al één of twee jaren eerder te
nemen.
Nu over 1936 en 1937 resp. 6 en 97o ter verdeeling beschikbaar was, kunnen
wij vermelden, dat gedurende de geheele periode, waarop wij terugzien, slechts zeven
jaren zonder uitkeering zijn gebleven en het dividend bedragen heeft:
van de oprichting t/m 1887 gemiddeld............. 7.66 /o
van 1888 t/m 1912
......................... 5.737#
van 1913 t/m 1937

,,

............. 11.82/o

gevende een gemiddelde sedert de oprichting tot en met 1937 van 8.41 /o.
Een beschouwing over de jaren 1936 en 1937 vermeenen wij in dit opzicht
achterwege te moeten laten; de toestanden op politiek en economisch gebied zijn te
onzeker, om te kunnen voorzien wat zelfs de allernaaste toekomst brengen zal; de
opleving, die zooveel hoop gaf, heeft immers reeds weder plaats gemaakt voor achter
uitgang in de conjunctuur. Wij bepalen ons dus tot verwijzing naar de laatste twee
jaarverslagen der Directie.
b/

’ADANGBAAI

ANNEER WIJ NU TERUGBLIKKEN OP DE GESCHIEDENIS DER

W

verloopen driekwart eeuw, dan constateeren wij, dat Nederlandsch-Indië
in dat tijdperk zesmaal een groote crisis heeft moeten doorstaan met

;usschenpoozen van 4, 14, 30, 6 en 10 jaren.
Zal de toekomst een zelfde beeld geven van opgang en neergang? Gepoogd wordt,
door conjunctuurbeheersching richting te geven aan handel en verkeer, en men zou blind
moeten zijn om niet te willen inzien, dat vele maatregelen, onder drang der omstandig
heden, van overheidswege genomen, noodzakelijk zijn geweest om erger te voorkomen,
maatregelen, die trouwens herhaaldelijk hun heilzame uitwerking niet gemist hebben.
Onder die maatregelen nam het besluit der Regeering, om in 1936 den gulden
los te maken van het goud, wel een zeer voorname plaats in; het heeft ongetwijfeld
voor sommige categorieën een ommekeer ten goede gebracht; voor onze scheepvaart
en voor de Nederlandsche uitvoemijverheid evenzeer als voor den export uit Nederlandsch-Indië. Daardoor is in Indië een opleving gekomen, al lag er veel kunstmatigs
aan ten grondslag, en niet ten onrechte worden de voordeelen in de laatste maanden
van 1936 en de eerste helft van 1937 dan ook voor een groot deel vaak betiteld als
„devaluatie”-winsten. Blijvend zijn ze niet geweest en het is een nog onopgeloste vraag
of de genomen maatregel ook op den duur de voordeelen zal brengen, die de voorstanders
van devaluatie er van verwacht hebben.
Voor ons kooplieden, grootgebracht in de school van den vrijhandel, is de tegen
woordige tijd met zijn streven naar ordening en toepassing van z.g. actieve handels
politiek verre van ideaal, als men zich afvraagt of die ordening hier en daar niet gaat
in de richting van staats-socialisme; in elk geval: waar is de grens tusschen die beide?
Zeker, wij erkennen, dat vele dwingende maatregelen noodig zijn geweest om
den wagen in het rechte spoor te houden, maar laat ons hopen dat de internationale
conj unctuur-ontwikkeling een zoodanige zal zijn, dat zij van tijdelijken aard zullen wezen
en dat handel en verkeer zich weder vrijer zullen kunnen ontwikkelen, gedachtig aan
het woord van Gijsbert Karei van Hogendorp: „Vrijheid is de ziel van allen handel”.
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NASCHRIFT
Voor de N. V. Internationale Crediet- en Handels-Vereeniging „Rotterdam”,
lie in de driekwart eeuw sedert haar oprichting bewezen heeft aan zware stormen het
ïoofd te kunnen bieden, zie ik een schoone toekomst weggelegd, wanneer wordt vastjehouden aan solide stelregelen van beheer.
Onder de beproefde leiding van haar tegenwoordige Directeuren, gesteund door
lun bekwame afdeelingschefs en vertegenwoordigers in Indië, behoeft daaraan voor
iet heden geen twijfel te bestaan; latere functionarissen zullen hun voordeel kunnen
doen met de ervaringen van voorheen.
Weliswaar moet de koopman steeds vooruitzien, maar, al wijzigen de omstandig
heden zich, van het verleden valt altijd te leeren. Dat is een der redenen waarom het
mij aantrok, op verzoek der Directie, mij te zetten aan het vorenstaande overzicht,
waarbij ik mij tot taak stelde te schrijven in hoofdzaak voor allen die aan de Vereeniging
verbonden zijn of waren.
Ik deed dit met te meer genoegen, omdat de Vereeniging beschikt over een grooten
staf van bekwaam en toegewijd personeel, dat ook in de slechte jaren zijn werk met
opgewektheid en vertrouwen in de kracht der Vereeniging heeft volbracht.
Voor mij zelf is het samenstellen van het Gedenkschrift een voldoening geweest,
omdat ik daardoor weder in de gelegenheid was de ontwikkeling te volgen van de
Vereeniging, die een groot deel van mijn leven gevuld heeft en aan wier hoofd te staan
als lid der Directie gedurende dertig jaren, voor mij een vreugde en een eer is geweest.

Ellecom. Maart 1938
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LIJST VAN FUNCTIONARISSEN
SEDERT DE OPRICHTING

Als Commissarissen bij de oprichting traden op de heeren:
C. P. Sander, Voorzitter............... in functie tot 1873
H. G. J. Reynvaan..........................in functie tot 1875
T. I. van Overzee.............................. „
„1888
M. Wertheim Salomonson ...... „
„
„ 808
M. P. T. Previnaire.......................... „
„ 1868
J. C. van der Zweep........ • •
« ”
” 186
L A E Suermondt................................ .
„ 1925
terwijl den heer Mr. J. W. Muntz het secretariaat
J T Beukers
„ „
„ 1869
van het College van Commissarissen werd opgeM. M. van Dam............................. ,
„
„ 1866
dragen.
Het College van Commissarissen onderging geleidelijk verschillende wijzigingen; de namen
van hen, die er later zitting in hadden, doch weder aftraden of overleden, laten wij hier volgen:
W Bunee Fzn
T/

...................................... 1865-1891
1866-1871

M. H. Salomonson...................................
James Smith..............................................
Jos. W. Anthony.......................................
Mr. J. C. Reepmaker...............................
P. Havelaar Jzn. . . ...................................

J. M. Pijnacker Hordijk............................ 1892-1918
Mr.B.R.W.A.BaronSloetv.Hagensdorp 1893-1914

1868-1870
1868-1894
1868-1887
1870-1902
1871-1907

. .
"
isq7 iqzi
Mr. A J E A. Bik .............................. . 897-1931
J. M. A. Bicker Caarten............................ on^ ^8
Wm. Smith.
............................. 1Qft8 1014
S. C. v. Musschenbroek............................ q?!' o g

I F Rn*
1875-1893
T I Bonke
................................... • 1887-1895
C. H. van Dam
..................... 1888-1926

J. J. Doffegmes...........................................1918-1933
Mr. J. W. Ramaer................................. . 1919-1923
A. Ed. Dinger............................. ;; v ; • | 1924 ’}935

Thans fungeeren als Commissarissen de heeren:
E. P. de Monchy Rzn................................ sedert 1895 W. Broese van Groenou............................sedert 1926
I. S. C. Kasteleijn . t..................................
» 1914 Mr. W. Suermondt Lzn............................... „ 930
Dr. A. R. Zimmerman................................
„ 1919 A. C. Mees..................................................
„
A.A. BaronSweertsdeLandasWyborgh „
1925 Mr. H. J. Knottenbelt..............................
Directeuren:
M. H. Salomonson Hzn............................. 1863-1868 A. Jurjans....................................................18^9 18
P. F. Bicker Caarten.................................
Mr. J. H. Donker Curtius.......................
Mr. .W. Muntz.....................................
Jhr. A. L. Teixeira de Mattos...........

1863-1866
1866-1870
1868-1900
1870-1908

A. Ed^Dinger .... ................................ ïq^'^ff*
T. P. Baart de la Faille...............................
'
Th. G. H. Stibbe A..................................... ^4-na.f.
A. Hombnnk..................................... . • • • 1931 -n.i.t.

Agenten:
J. van Maanen, Hoofdagent....................
C. S. van Heekeren, Hoofdagent............
C. Vriesendorp, wd. Agent.....................
H. Schallig, wd. Agent.............................
A Rubenkoning
* Nog in functie

1864-1865
1864 -1867
1864-1865
1864-1866

W. Suermondt Wzn., Hoofdagent...........
A. Jurjans.................................................... j»68-18/
H. Bezoet de Bie............................
1876-1890
H. P. J. van den Berg............................... 878- 885

............................. 1865-1875
Mattos.................. 1866-1870

G. Metger..................................................... 1888-1892
Axel Holst...................
>890-1892

W. J. H. Suermondt...................................
A. Ed. Dinger.............................................
A. C. Mees....................................................
J. Th. F. Zeverijn.........................................
P. W. Tiedeman.........................................
A. C. van der Wilde....................................
W\ Bloemen.................................................
R. A. Borel...................................................
A. Tigler Wybrandi...................................
A. P. Nieuwkamp.......................................
L. N. Molenaar...........................................
A. N. Klusman.............................................
T. P. Baart de la Faille.............................

1890-1893
1892-1908
1892-1900
1893-1894
1894-1909
1900-1907
1907-1910
1909-1915
1910-1919
1911 -1914
1915-1920
1915-1919
1919-1922

A. Hombrink................................................ 1920-1931
A. H. Geistdörfer......................................... 1921-1925
A. T. van Wijngaarden.............................. 1922-1930
H. van Vollenhoven.................................... 1922-1924
Mr. J. K. Hummel....................................... 1924-1927
P. F. Zimmerman.......................................... 1926-n.i.f.
F. C. Bouman.............................................. 1927-1936
W. Kleykamp................................................. 1930-1933
C. Prins................................................
1931-1935
M. P. Tielens................................................ 1934-n.i.f.
A. Verschoor....................................
1935-n.i.f.
P. Prins........................................................... 1937-n.i.f.

Algemeene Procuratiehouders Hoofdkantoor:
W. A. Kraussjr..........................................
C. A. L. Sander............................................
J. Speyer Klerk...........................................
C. I. Verhoeven.........................................
A. E. F. Muntz...........................................
F. C. Söhlke.................................................

1871-1896
1877-1883
1896-1911
1896-1918
1905-1920
1912-1932

M. P. L. Aukes............................................
M. J. J. Kelder..............................................
Th. G. H. Stibbe...........................................
J. D. Daubanton...........................................
J. C. van de Wetering..................................
J. F. Jongepier...............................................

1912-1930
1912-n.i.f.
1919-1924
1921-n.i.f.
1925-n.i.f.
1933-n.i.f.

Plaatsvervangende Agenten en Algemeene Procuratiehouders in Indië
(voor zoover zij niet in andere functie reeds genoemd zijn):
J. R. van Alphen.........................................
J. H. de Kanter...........................................
V. C-. Coster van Voorhout.......................
N. Companjen.............................................
J. P. J. van Maanen.....................................
W. C. Schiltman.........................................
J. Zilver Rupe.............................................
H.W. deMonchy................................. .
J. Spanjaard.................................................
A. Seeuwen . ,. . . .......................................
J. J. H. Brussée...........................................
J. Post van der Burg...................................
C. Crietée...................................................
L. J. Joon......................................................
P. A. van der Wilde...................................
E. M. de Vries.............................................
G. W. Schut...............................................
A. M. Dekker.............................................
W. Schaap.................................................
G. Remmert.................................................
H. Potjer.....................................................
C. J. Smits....................................................
B. Hanekamp...............................................
H. F. N. Nieuwenhuis...............................
F. C. van Baar van Slangenburgh........ \
A. C. Broese van Groenou.................... ..
H. A. Crommelin.........................................
H. A. van Oorde.........................................

1875-1883
1875-1877
1878-1880
1892-1894
1893-1899
1895-1900
1900-1904
1906-1916
1906-1919
1908-1912
1909-1919
1911-1914
1911-1918
1911-1921
1912-1924
1913-1915
1915-1931
1915-1933
1918-1936
1918-1920
1918-1921
1918-1921
1918-1919
1919-1924
1919-1924
1919-n.i.f.
1920-1922
1920-1932

G. A. P. Weijer.............................................
W. van Rooyen.............................................
C. J.Moens.................................................
E. H. G. van Lienden.................................
E. F. J. Nater.............................................
G. A. van Zonneveld....................................
J. H. Schuurmans........................................
E. J. Laufer...................................................
M. Koster.................................................'.
R. B. Meijer...................................................
D. Roelofsma................................
G. A. J. Jochems..........................
L. C. van de Kasteele.................................
G.L.vanVugt..........................................
O. van der Gronden...................................
C. H. den Hertog.......................................
A. H. Ziek....................................................
W. Folkers..................................................
D. G. van der Meer...................................
A. W. H. M. A. Goossens.........................
G. P. Olofsen................................................
H. C. de Raad..............................................
H. J. Boon....................................................
W. t Hart...................................................
Ir. H. L. Dinger.........................................
N. M. van de Kasteele...............................
^iV. P. R. Gostelie.......................................

1920-1928
1921-1935
1921-1934
1922-1928
1926-n.i.f.
1926-n.i.f.
1927-n.i.f.
1927-1929
1927-n.i.f.
1927-n.i.f.
1928-1931
1928-1935
1930-n.i.f.
1933-n.i.f.
1933-n.i.f.
1933-n.i.f.
1933-n.i.f.
1934-n.i.f.
1934-n.i.f.
1934-1937
1935-n.i.f.
1936-n.i.f.
1936-n.i.f.
1936-n.i.f.
1937-n.i.f.
1937-n.i.f.
1938-n i.f.

Bijzondere Procuratiehouders Hoofdkantoor:
J. Molenaar................ ........................... 1919-n.i.f.
N. Wakkie.......................................... . . 1919-n.i.f.

A. de Broekert............................................ 1935-n.i.f.

Bijzondere Procuratiehouders in Indië (voor zoover zij niet in andere functie reeds zijn genoemd):
J. van Heteren..........................................
A. M.van Klaveren........................... .
W. H. Brabander.....................................
C. Stolk....................................................
C. R. Z. P. Amsingh.................................
S. A. Matveld..........................................
P. Vermeijden...........................................
J. Ph. Bouvin...............
J. W. M. Bakkes......................................
J. C. Spree................................................
J. ten Hagen..............................................
H. Goemans..............................................
I. Prins.....................................................
L. J. Bulthuis............................................
J. J. Bisschop............................................
K. Tigler de Lange...................................
C. Kahlé....................................................
H. Baan....................................................
J. Mol............................................ .’.........

1918-1922
1919-1924
1919-1921
1919-1923
1920.
1921.
1921-1923
1923-1933
1927-1929
1929-n.i.f.
1929-1935
1933-n.i.f.
1933-n.i.f.
1933-n.i.f.
1934-n.i.f.
1934-n.i.f.
1934-n.i.f.
1935-n.i.f.
1936-n.i.f.

C. M. Soeteman..........................................
H. G. Muller..............................................
C. Deutekom..............................................
W. N. B. Verdoold..................................
J. vanAlphen.............................................
W. van Alphen.........................................
J. Th. van der Ven......................................
F. C. Driessen...........................................
G. J. Roodenrijs.........................................
W. J. Giel...............................................
G. Meyer....................................................
H. Stout......................................................
P. C. Post.................................................
H. Dekking...............................................
H. VL Jonker...........................................
S. Boshuizen .............................................
T. v. Kooten................................................
"W. P. Hasselman......................................
B. H. de Vries .!.......................................

1936-n.i.f.
1936-n.i.f.
1936-n.i.f.
1937-n.i.f.
1937-n.i.f.
1937-n.i.f.
1937-n.i.f.
1938-n.i.f.
1938-n.i.f.
1938-n.i.f.
1938-n.i.f.
1938-n.i.f.
1938-n.i.f.
1938-n.i.f.
1938-n.i.f.
1938-n.i.f.
1938-n.i.f.
1938-n.i.f.
1938-n.i.f.

Na de heeren E. C. W. Engelberts en S. C. van Musschenbroek, genoemd op pag. 25, traden op als
Adviseurs voor Cultuurbelangen:
L. A. van den Bergh van Heinenoord. . ..
Jhr. L. H. M. de Roy van Zuydewijn. . . .
J.Corver............... ...................................
Ir. L. G. Langguth Steuerwald...............
B. Bokma de Boer.....................................
J. M. C. Groskamp...................................
Ir. M. S. Th. Holtzapffel.........................

1911-1913
1913-1921
1914-1921
1921 -1928
1921-1927
1921-1924
1924-n.i.f.

Dr. N. R. Pekelharing............................... 1925-1930
Dr. W. J. C. Kooper................................. 1927-1933
Ir. G. W. P. Lieth.......... 1928-1935 en 1937-n.i.f.
Dr. H. Begemann...................................... 1929-1938
J. P. Smits.................................................. 1930-n.i.f.
Dr. G. A. W. van Overbeek de Meyer.. 1934-n.i.f.

Accountant, Adviseur voor de Administratie:
A. H. de Vries.......................................... 1929-n.i.f.

PROSPECTUS
DER

Internationale CredieU en Handelsvereeniging
„ROTTERDAM,11
Kapitaal: TIEIV MILLIOEN GULDENS,

verdeeld in 40,000 Aandeelen, elk groot ƒ 250.—.

Bij de groote ontwikkeling, welke zich in onzen tijd op het gebied van handel en nijverheid openbaart, is
het zeker een gelukkig verschijnsel. dat eindelijk ook in Nederland crediet instellingen in het leven worden geroe
pen, met het doel om voor die bronnen van welvaart meerder kapitaal beschikbaar te stellen.
Daardoor toch zal de toestand der Indische geldmarkt verbeterd, particuliere cultuur-ondernemingen
gesteund en de ontginning van de rijke nog woest liggende gronden aldaar bevorderd kunnen worden, terwijl
tevens zal kunnen worden belet, dat bij meerdere uitbreiding van den verkoop der produkten in Indië, deze-,
zooals velen niet ten onregte vreezen, van de Nederlandsche markt zullen verdwijnen.
Gemis aan kapitaal is echter niet het eenige gebrek, dat door den handel wordt gevoeld, noch de eenige
zwarigheid, waarop de nijverheid in hare ontwikkeling stuit.
Belangrijke handelsoperatiën blijven veelal achterwege, omdat de particuliere handelaar huiverig is deze
geheel alleen te ondernemen, al kan hij welligt de noodige sommen beschikbaar stellen. De nijverheid, welke tot
nu toe hare blikken meer bepaald op de Oost-Indische Bezittingen gevestigd hield, ziet reikhalzend naar nieuwe
debouchés voor den afzet harer steeds vermeerderende productie uit.
Bijzonder gunstige resultaten zal men dus kunnen verwachten van eene handelsvereeniging, welke over
voldoend kapitaal beschikkende en aan bekwame handen toevertrouwd, zich zal beijveren, zoo door het onder
steunen van den particulieren handel, als door het ontwikkelen der bestaande en het openen van nieuwe bronnen
van vertier, ook deze leemte aan te vullen.
Zij zal tevenB als tusschenpersoon tusschen producent, in- en exporteur optredende, voor dezen de gelegen
heid openstellen, om de voor hare bemoeijingen betaalde sommen, gedeeltelijk althans in de door haar uit te keeren
dividenden terug te vinden, en zoodoende op het gemeenschappelijk belang van handel, nijverheid, scheepvaart en
landbouw gebaseerd, aan de haar toevertrouwde kapitalen eene uiterst voordeelige geldbelegging verzekeren.
De ondergeteekenden zijn door de veelvuldige relatien, welke zij meerendeels zoo met fabriekanten als met
den Oost-Indischen en Buitenlandschen handel en met grondbezitters op Java hebben aangeknoopt, als van zelve
tot het denkbeeld eener zoodanige onderneming geleid, in het vertrouwen dat die relatien, en inzonderheid de
kennis, welke velen hunner van de in- en uitvoer artikelen bezitten, hen zullen veroorlooven ten nutte der beoogde
onderneming en van handel en nijverheid in het algemeen met vrucht werkzaam te zijn.

Zij hebben mitsdien besloten onder den naam van Internationale Credlet- en lliindelsvereeniging',
„Rotterdam,” eene naamlooze vennootschap op te rigten. wier werkkring zal bestaan in:
o.

Het drijven van den Overzeeschen Commissiehandel en in verband daarmede, het geven van voorschot op
cognossementen van door of aan haar geconsigneerde goederen, en het ondersteunen der ontginning van woeste
gronden in Oost-Indië.

b

Het handelen voor gemeene rekening met derden, en het koopen, huren en verhuren van schepen.

c.

Het openen van geconfirmeerde crediten. het geven of opnemen van gelden a deposito tegen vergoeding Van

d.

Voorts in het algemeen alle handelsoperatien, onder zoodanige waarborgen en beperkingen, als nader bij de

rente, en het sluiten van prolongatie- en beleenings-contracten.
Statuten zal worden bepaald
Het maatschappelijk kapitaal wordt vastgesteld op 10 millioen Guldens, uit te geven in 2 Seriën ieder van
5 millioen en verdeeld in aandeelen op naam groot 260 Guldens.
Op die aandeelen wordt bij de inschrijving 10 % gestort. De overige stortingen worden telkens naar gelang
der behoefte bepaald, met dien verstande, dat op de aandeelen der l,te Serie niet meer dan 50 % mag worden
opgevraagd, voor dat ook de 2de Serie is uitgegeven.
Zoodra de Statuten door de koninklijke goedkeuring zijn bekrachtigd, treedt de Vennootschap in werking
onder het beheer van 3 Directeuren, bijgestaan door een’ Secretaris.
Zij worden op een vast tractement aangesteld en kunnen worden ontslagen op de wijze bij de Statuten te
bepalen

De Directeuren moeten gedurende hun beheer 250 aandeelen op naam bezitten. Zij staan onder toezigt

van Commissarissen, die elk 50 aandeelen op naam bezitten, en welke voor den tijd van 5 jaren ten getale van
minstens 7 worden benoemd door de stemgeregtigde deelhebbers.
Het hoofdkantoor ts gevestigd te Botterdam; bijkantoren en agentschappen worden opgerigt waar zulks
noodig wordt bevonden.
Na aftrek van alle lasten wordt van de winst 5 % over het geplaatst kapitaal uitgekeerd.
Voorts wordt het overschot verdeeld als volgt:
60 % aan de Deelhebbers
10

• »

bet Reservefonds.

5

• »

de Commissarissen.

25

• «de Directie.

Wanneer echter het Reservefonds tot 500,000Guldens is opgevoerd, geschiedt de winstverdeeling als volgt:
66 % aan de Deelhebbers.
7

• >

> Commissarissen.

27

• •

• Directie.

Reeds is voor een aanzienlijke som in het Kapitaal deelgenomen; zoo mogelijk zal er voor de publieke
inschrijving een gedeelte worden gereserveerd

Be lieden van het voorloopig Comité tot oprigtiug der
Internationale Crediet* en Handelsvereeniging, enz.
ROTTERDAM. Junij 1863.
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Crediet- en Handels-Vereeni^ing;
„ Rotterdam.”
KAPITAAL

TIEN MILLIOEN GULDEN
Directeuren.
M. H. Salomonson.
H. Bos.
P. F. Bicker Caartkn.

Secretaris.

ROTTERDAM, Augustus 1863.

J W. Muntz.

Commissarissen.
C. P. Sander ........................ \
J. J. van Overzee................ J
M. M. van Dam ...................f
H. G. J. Reynvaan.............../ Rotterdam.
L. A. E. SUERMONDT .............. I

J. C. van der Zweep............./
M. P. T. Prévinaire........... Haarlem.
J. T. Beukers....................... Schiedam.
M. Wertheim Salomonson, Almelo.

Wij hebben de eer UEd. kennis te geven dat alhier met bewilliging des Konuigs de naamlooze
Vennootschap Internationale Crediet- en Handels-Vereeniging „Rotterdam,” onder onze Directie »
opgerigt, met het doel om door vereeniging van krachten handel, nijverheid, scheepvaart en landbouw te
bevorderen.
Hare werkkring zal bestaan in het drijven van den Overzeeschen Commissiehandel en het geven
van voorschot op Cognossementen, het ondersteunen van de ontginning van woeste gronden in de Ned. Koloniën,
het handelen voor gemeene rekening met derden, het koopen, huren en verhuren van schepen, het openen
van geconfirmeerde credieten. het geven en opnemen van gelden a deposito tegen vergoeding van rente, het
sluiten van prolongatie- en beleenings-contracten, als ook in het drijven van handel voor eigen rekening.
Wij nemen mitsdien de vrijheid deze vereeniging aan Uwe aandacht aan te bevelen en verzoeken
UEd. mtusschen nota van onze handteekeningen te nemen, daar, volgens Art. 35 der Statuten, het handels
papier door twee Directeuren en alle overige uitgaande stukken even eens door twee Directeuren of door één.
hunner en den Secretaris moeten worden onderteekend.

De Directie der Internationale Crediet- en Handels-Vereeniging „Rotterdam,”

DIRECTEUREN.
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ROTTERDAM, 11 November 1884

Aan
Heeren Deelhebbers!
Naar aanleiding van het verzoek door enkelen uwer gedaan, om met het oog op de tegenwoordige
tijdsomstandigheden eenige inlichtingen te ontvangen omtrent den stand van zaken onzer Vereeniging, wenschen
wij bij deze aan U allen het navolgende mede te deelen:
Van de 12 Suiker-fabrieken thans met onze Vereeniging in relatie, werken 6 met eigene middelen, zoodat
daarbij geen risico wordt geloopen. De 6 anderen, waarvan 2 haar geheel of grootendeels in eigendom toebehooreu,
leveren dit jaar, dank zij de verbeteringen reeds vroeger, in den aanplant, de installatie en fabricatie aangebragt circa
180,000 picols Suiker af, tegen ongeveer 122,000 picols in 1883. Deze beduidend meerdere productie zal den kostprijs der
Suiker zoo zeer reduceren, dat niettegenstaande de aanzienlijke daling in de marktwaarde het te kort op de exploitatie
rekeningen niet zeer belangrijk zal zijn.
Wat de Koffij-ondernemingen betreft, zijn wij dit jaar voortgegaan mot het likwideren van die landen, welke
wegens bladziekte en andere rampen te veel hadden geleden, om te mogen verwachten, dat zij zich nog zouden kunnen
redresseren.
De Indigo-landen hebben meest alle reden tot tevredenheid gegeven, terwijl de Tabaks-ondernemingen
zeer gunstige resultaten opgeleverd hebben.
Pioducten werd niet verloren; daarin werd trouwens voor rekening der Yereeniging weder zeer weinig
en in Suiker niets ondernomen.
De Export-liju voor rekening van derden gedreven, verkeerde dank zij de belangrijke relatiën, welke wij nog
steeds zien toenemen, in bloeijenden toestand en daar ook de overige Commissie-zaken weder flinke baten afwierpen,
laat het zich wel verwachten, dat de bruto-inkomsten, welke A°. P? ruim 13 ton bedroegen, dit jaar niet minder
zullen zijn.
Wanneer wij nu, in verband met het engagement, dat wij met de diverse Cultuur-ondernemingen
nebben, nog opmerken, dat de bij de Statuten vastgestelde reserve ........................................................... ƒ

750,000._

bedraagt, daarbij reeds in het vorig boekjaar ............................................................. ...................................

.

500 000._

werd gereserveerd en bij de afsluiting van het loopend jaar, voor zooverre zulks thans valt nategiuin,
uit de inkomsten wel weder ...................................................................................................
„

jqq qqq_

gereserveerd zal kunnen worden, een totaal uitmakende van............................................................. ~

ƒ 1,750,000._

dan gelooven wij U op grond van een en ander tegen o verdrevene bezorgdheid te moeten waarschuwen.
Internationale Crediet- en Handels-Vereeniging „Rotterdam,”
Namens Commissarissen,
J-VLr. J. (J. KEErMAKER.

W. BUNGE Fzn.
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yir^i/ ebty -tytruyxJy ■nsrAsfi Trrzy/ zyv~pyt.c//-eyO ybt yzxyzbea-zeyLyyri/yy}} etyzyze^^ty~0--tyT/yy^y^eri^yrT^^ ■zyayrv/-^.iiycybc*'-

^i.ayr7/b?n^''zyesZyd^ybtt^iytf''ctayn/c/t a£cyec-eybey, ebe '^y^7^ybiyrzctybtrr2.ay^c> ^yeccbey^'. -Cyn/i^byn. ebb
^ynyt-jbrT-j[* ^/^irf4eycc/(Zrn/ eb/ de y&cbza&^yZcrr-rt-ebrri&ytybdy‘ZbbyrT.cb zyerybrvftyb’.

-rfiyrbb.

yjy-zzyn/yLci. cbrz-tf&ri/eyrv 'C^/fye^iM/yZayby^yb^Cybyb lyn/yz-f/yi- '^yZ/r7^b-eyt/y/^eyt'-ecbbyrz//mi'-^-eyri* -etypyzebrz/
^trvtyeqe^a.ei/Zyi'i/-

db/ïsbfrTrti/ytrfi/baytyeiy

TTstiyfi -4yt4/£ype-<rbrbrT/ebtyb/-rnt/a, eobb^n/y^zctayb 'btybbenS'tri/

v-yfctyuyzytyrr.fr cbpyc/ cbn/ utyzabyr.

j

"

v

’

éébbL/ ff.

.

r'^/bed Cynasr/brZyn/ p-nsriSssf-Cybefven/^bty^ •byc^rM-rt/zy-ayT^cbn/eda-eb-efi/tyri/ ~fcty£yZayrrreyn-<ry/-e-£bri/^zrtiyri/
i^J-p^ybrrUyrT/briybj etccyn/cb bbbzyrzetybeTzoyb/lbrzcbeyA ert/b^^iyncbb '^be-e&rzt^tyrz^.„ ^0^fcvceUzym/ -trfl/.

xfl-t G0i a^re-n/.
1
i^ïbyhyC4^otyrz/brz/-z/e,t/biy>T.cbriybxbb-rn/ efctayzyb^, asb/L -mye^eybyrby’Tntcbyv-cyiybyrz^!, y/t -tytytyb^rve-n/^
^bfftyiyeyn/ ebi^tyi^t^i^^e/.ytyrubcybbn^-eyrz/-zrrrry/7tyn//'c/ty^^.ayrr.a, ebt/ tytytytby/urctyrrubeybr^ -e^ty c/t/
Z^U/by/^ybeyri/cLayrT/ c/fy bb/bzyn a/btrn abt/ b'r/.tbtiy^- tyn/'btëczynJbb 'ff&y-e-tyreiar-erT^ . bbf^trt-cbym/j
(/t.^/yn/-t^L/~ba a/t, vt/ieure-b ebri/ tyb/v-t/r/ 7/-ayri/-<f-tyOtybey?4, yzrz^cyn/yiy-v-prsi

b-z. -

-cb/-

yzret?i/-£yL^4rT/^eebyhye<yiy&*yrb^-t/byL4y<ytyb'77ZUybeyrr/-/Zty?^e/eyTr/'iyxiyrz/-yb.asrz-d^ttrryrtrrzyiy-eyiiyt^/b
yetyz/^dybTrTycrtobLyf eiMyn/cb^bz/bzyriaybcTUZyby. brtc/fzb tyrzfc^béetyrrcbb ^^^rz^yret^eiyr^^ -btbfcbicbyrrv/ .
-én/-Tezr^Rn/bctyr^ey -eyrT-iybtCybe-ö 'irrzrty cbn/a^-eyb*e^iJ^yetrrryti/bfi/.

Bv 'Xz/csca^as/tarui^/ féyeXü/-ear/'^l^criXes/a

t^cxeenè^esn^. r /$cXcstc/scrrz/-y&XaaX//piiv^üuS -t^n/

^-nr^^^rs) ^
c/in//' 'tsan/'eXSes maasriXna. c/cns'a.a^waatxf o/cv

zsrzsr^ -^ifw/^/fl4n/

(/■*-*%s c/n/^esLOsriXv\aa/s/f Xc/SriX^/Xt s^a&ta
rrvX*XazXn&

/. j/j

Just/Jtecs^. ^sf/an/r/e Xisé'tseXasris/n/'Xe/szseX/isasn/is^CnSs^aX^sssxen/

/;'/

// S

.

' '

..

S

'

aea onexcCr Cfe ■vtx.aXtsna -nu, e^Caes sfiycsestesrca -tsans é~/>ca Xuccata .

"SS

Jhrzr-c/taS X ^HsèSestX-t^i/c/csxes -usifze/sSeXcy^c/■ia, -isamaXju s^cacSercuac/-^eX CeMn.c/crrrtsSg/xsi/'
c-^ZXestsTLCts/cctn/Zs^X^rec/téX--CaX'^fécunc/cS> 'fflcsrseni^on^. f _/^X Jc^n/fati* SL/JCeeX/Ssj^SjuXf StStZsnesn/sSf. asrXrui^iaXe^ Xaasts/e.^crt/-tt'iaaeS> a^X^ejsCnXXe-^MtsSfee naast Xe^Xrz/asae.</ain.e/crX
x6zsdSX //

'

'

S'-ax/^as^Sujsvueejns/cJ^iscrar/ xca-west/ c/tés nueX c/cncs^^uxJCs/cc^aaXesriXc.eX^a.ezr^ceacsxe^nX
-ees-axclX, s^asn.XaXusitzrvXxJ eXs- sTar^X cS •shXcstsn.as/rerneXtJ ^V^.XuX^sn/'^^tsn.Xes/a^^/eenXXt.a^
yt<rffest-(/am/t tStrts// srta^f Xaasctswx/ nSeX -meests e^n/sre/Semsn.^ sSresn^t/n/1/an/J^ JtesS^/sSeXaa^/SSriXcr*/
snaxtst/■Isi^en/^iasSXctèJiesn/tfesS'cteêsSX’Xeun/e^esresXnXf {Aais/cX^est/^ceeXtri/^esi. majctsn.e/f eunX
essLaesAe c/en/m aasru/ -tr-trtsïs /ene/ 0eS//eSs sreXcrtenXcs.
xé/XöSesS
'iSXMsnaX/crruv/es’ £rec/fèX-Cot/ ^/^Cla-rc/da ^£cMnê^tèsn^ , ^t^Xcsu/cum/^^e*XeX SteiXnX
(// -Naasts Sef yrseXa StsXaasnXc/ £<me>^[-n.aXeS SerrXtaeXtsn/?asnc/tste/ ■irveaeesnScmaXn/'/ac^e/ScnX/ &cm
■msiaoae/ -tsasn/ XeS'jfaX'tèesScrv/-ca-aast-cl an/y^tsstsnsesX’• r^rm/Xaste/ /Scmcacèeaa^enX
Xe c/szescs stas/es jitnrte^SesX^esscer^iez/as/c e^/_Sastsa/ eerce 3en^srnsca<i-teJ^isccsri/ 3 % Xn./uX/ -rwi/ XeX
-rusfA)^isr-cv^srvu/ c/est J^eesStsta cns 'teesieyut/S^f- tJest^ertr^-rf/Jcctsa/ *ts-i>scX/ c/eszesXermsrna^i-ii-rXXX. /%
■sWsns c/esn/-C^is^iesn^aX aestec/creestXeert/'Uescc/csi/ ■iestrtXcSbLXasri/ ^aast/ a.ccrts' tteXbcSerXcn/cts/i Tc/eXte/c-tm/
'V-v-rtï 'ms/tsctsnMsrt/, ■cac.ptsrt/. cy/ac.Syun/,^LasSJLeêd/uttesct/S^aenXe^s*seaaae*stctnXê;t^A.aeeeer/*-trn/t
yZscnrmtc/c, Xe aasrt/ Xcn/

Xn/ '^!eesi^iexs//tsestsStr7^c//X'^enXeaT//&neXcta*ejS^^ae>'aeestjl'/l-trnS

stsfes. tsesi^ce/, c/*-cs/ï/ rreeX Xo

■vem/Xcuxsts1'^escaanee^, &xsXc.a/ ctsimeXen/^s teèXhcXX-

Xtsn/ mv-ae/n/ wz/W/tiwtwM asX/ta cXX nes-ts^.c/ts?X.

'

//

.

jéxM <x

SfflvW 4srt/'Vtsc.c/tsg/ 'Ccs-v-xXesri/-Tscr—tn/ ClX/cs trrrs/tstisnjcXen/-4a^ ■cois/a&is&rvSjf & % sruns/is
G4st/Hs/£c/jUSLc/ .
^

" ■
xésOvrfjJ //

^Cs^stst/zXty ^occ^ists) -Trpsi^-rusri/cItJsu/, c/ Z4f: ‘X, ~^us/^isccrc/us^/ e/escs

CzaaXtX-

■AsnXjs-^L/^j^asns/esri/tastrz.cX ruus/ ccaX iX^asrijc/Ct/^y^s/bctc/cn/, maast; c/suSln/'Z* *<n/c/^/aXaX/s
'P^cJ&rusn^tsb/'^uïsC stastv tsasn/ -^cnsrccs '^LtscstisrtM&risf -is-tr/Lrjsna •^tct/ctsna,
c/zs£sn.& Xut^/^ts/aas/t)

c/. -tsTri/aurz c/es -tir^TX/ !

Xrisr7£tsrn*CS. s3)-Cs -v^sy .

XfasriMst-iersnesn/XaX c/tnrt/ Xes 'flMSXsrcis&esrccr, 'rns/t^a^aXaXsZ^sri/ }ffo ft oo JXec/a ^-teiaSest/ a/eJ
'Xu>£i!>&n/sc^t^xs£s[ evcJïsS'jé'/S'- -tsn/^XnrK c/c/Xc/^esSessstX -z-tsasreoT/-73s? /3 ^LaszXee^vctXX‘ ^XS-3
c/axvtstst*^^XliAtscX Jfl.ooo ^isxXa ^esrneXXXc/ W /Z, Xccn/xms/istcrT^X^X/V/x. X-cste^^
t/O -ctherta sf<eXtsta 'Ws* /V cfeX/tsssiX tasasiensf/S ’/z SrX^Xf'

'

yézZZiZ /S
w* ^y^nyhyiynayZötrnay/o'

WXOihceyfi- On/^féoone/o/ó

'^^olonz-O^yri-a , ^/tof/ozaZ&my tZrcZa-^yZa^n-eh

yty-ctyn/'^a.ayZytyyyhZ' •yWWy»' yy-^y-rtZ-yy-hyyytyfyn^! y^ayne/o^y/c. cZ^ZtyOnhZrt/ .^tyyyfceyi/. /Chohz*} ct-anZ ^LaszS yhotyeyi. —"

jhruvtrtZ

a.Uri/d&ri/J'&V’rid' 'rTyCytqry.cha.q'-e-nZ&ny'etyh/r&rZ'CnohonZc/ey ty-tZw-eyt-t-ny? -tztZoZ-fA-ruf S-c<4^est*f
f

4

/

j>

.*

■nZ-eZ &tmsi>&rw-rji'v£>-vXn/ tyyehfct/ yr-Lchrp/-trrfc -öz yx^. ■^v&t'ihej.dyp^tSasn-t/esr-e/ ty~pt.e/ oZtLay&tyri/ y/e 'ty-irv-i/ty-^rtZ.

*y*U'tsttyrtty£ /h

_

'^jCiy/e'tyrT.ay^tffT-LOy&s

'ffi&f-OOrjyi^tyrx^, -^oZZh ohomZ c/eyhty/eyytyh-

ytnJy^Loyr-ts y^-roy^CyrtZ■gyh&cyn/C^iezyxyZi-ey^uaynyft ct^£(.e7T,c/tsts^y-&'iyr-vyi/Gbn/exeoriZd^mZv^yz^-n&rt/^o/eZdehreyZeytZ ■

y^fyhay/x/onZ-y^-ezrfi^iyt^O

cZ-tyc/'-a-tyc^oio, y^Cyn-OtzOrzo ■lyw-ry'ch c/a.ay&erfiZ-tyay£/Lri.o/.cy't-ny^0-0yZc-7-iZ?yzrtty~^0ohyhirytnZ

iZjOiyhhvvO<t^oot*yty/ CL-u-aypiyLCtyrvZi'xJl -^ytAjeLcot*dpTrn/-es^CS., &rz/j&7Xc/'<y/&eyo^-^yh!e*m/yiyv~trx/yCyfn/ct- COrL-oZf-ey^tyrzS

c/cnh

^y/i/Oy ^e/ori/-voyty^erv^Z'e/eyi. y/aMyZrh y/ïeLchxx^-o-tydo*Z, or^y^iZ. 'nxz.c/cxyZ' cy^oey^eyruyrt^r ohactyzo-tycyi/
yO^^^^ZyfyoZ yer7xyZiy-ay7-T-^tyrZ-io, ^urvyuZZ a^y/oyy&u-e/f-eycyh c/e/

’jbZeytyrza-ZtyprzaJey

^^7-echryyA- iynZ'C^ooyr-uhtJó

cZ(!^S-£/rzz^yon-C]r, r ^fêfoZZeytiheom/,j&0-i<y[izyru)ZJ cia-n/eyh^iyriZ^LayzyZtyC<^LaynyZ-:‘ex^x'0-n.aZyyty^^J]

a^Uf^yrrT^yty^tyrxy^rx/tZcLayt 0^tZ7zz^y€yZorzZ-t*iZcyty^^'V-vnn&n//Z o/cc^On/ 77a- a^C-Orzchyn^
(ZtyriZ y£>-y

GZyhryyhe/ 'izyaaytyiyttyriZc/-t/yt-ey^Ort-tyrxyOf, ■O^-uyoClyrtyhnZayhl

//

örz^yc/fJ-rt-ch■t-erzyz -

evoc-0~ty/ty^ -t4T0Z.c/yyn/y^eyfty^crryyyyr/■

6éOrJJ //.

j

tyronori/ / Z cZcc^-eyrz/ ?xexy^^o^eh^ouyotyn^f c/eyt. a^x-ey^onytyrz^r. jocyxyytohriZ-&tyOrzyZiy-e-ey/e/ -na-oho
y/yL&e/ yf-tzy/ch/

ei Oyrx^-tyi-tt-isr-cyccó y/cyfsn/jy^ytyw-z. {/syy^*^y&rnrtAsri/y&yfazy^^y y£fd^uyty£ aZtrxyz.'

'^hy/eytyrr.ciyAtyirri. edo

^yr-t-ch-eyZ- tyn/^¥é<Ln.cby&

ófóyrs*ey7yi*.a4yn^ n

-

oh/

tfwZZtytchayrriZ, yhyt cho^o-a^. AieJ

yiyoon/ yvOy/ocynoy^Zy^^-eyroohrzZ-wp^dtyrz/ aiZZehc/■

*

^/*.

'i^yhi/S^n-eZ ay^&m f'eyn~ey ^xy^yt^cu/tyocyri.^ t^öZ y/e

ynsP-u-chsn/ otZZo'tyhjZ&/ -OnZ oh
etiyo

-mtiayrzz/ *shfa.ayo^ /8^hr

'eh-pyt/ohnZ^-eyutyrtyh' rm/ ■Ze./

yx-tymot^ tricot/oh exy^xyhrTS-eyZ -ty-irpzyZzeZZtyn^r

/^^-f-eyrvc-^ytyrz.& ^-LcZ-oor-or-ix/cZ j’iyrzs tr^ms^yt/^oyr-e-rtZy^oohLrh.

'TTïsirod' 'miyrisoyhyny)

<2^-^ ohxZ■tyey^’oohty^yz^'

/*/ o/a^czyrtZ-W-n-O^y/Zi y^e-nyrzZxJ XytXy7zZ^.ayiyZr-eZ^ietynyZeytzZx4y0yt-ohyriZ

jZ&ytyZty^yy^

^7'

^^^ezZy c/ty y'h'Cyhy-e. chtynM. yhrY ohy yly^^-eynZ^ytyri^r yiy-ayn/^' ~^ay£yiZy£ayrtyhry/ choeS yX-OCy^Z
ytyrZ ohyrZy^0-rfiZ'Zy^lzzZ ~^CyZ Zz.0ytZ •rrï-irtyhyhyny' excOTTyr'rieyhc/eyriZ tsp-pyttZZ' oh-triZ cht/
'<&n-^ey&&tyiyho

-jy ~y^f-eyn.chtyrxZ oh

'Iffio^j^-iynZ-OTyoiy^^ T7%ZZ- ohny^-eyzaynyh~y£&yréooh? ■—
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VEREENIGDE BALANS
der N.V. Internationale Crediet- en Handels-Vereeniging „Rotterdam”
op uit. De cember 1937

Debet
..

.....-...

_________________

Rotterdam
Agentschappen
TOTAAL
-------------------------------------------------------------------------- =
Kas....................................................................................................................
Kassiers — onmiddellijk opeischbaar......................................................
Bankiers — niet onmiddellijk opeischbaar..............................................
Wissels in Portefeuille.................................................................................
Agentschappen.............................................................................................. I
Effecten:
Fondsen aan beurs genoteerd.....................................ƒ 277.805.—
Fondsen niet aan beurs genoteerd............................. » 42.100.50
.....................................
......................
Investeenngen in eigen bedrijven:
Nominaal
Fondsen aan beurs genoteerd..........ƒ
—.— ƒ
----Fondsen niet aan beurs genoteerd.. » 1.500.000.— » 393 562.25
Verstrekt werkkapitaal....................... > 685.885,64 7 675.118.29
ƒ2.185.885.64
J
_ .
,
,
.
- ■ ■ —=
Deelneming in andere ondernemingen:
\
A. met een bedrijfsdoel m Nederland:
Fondsen aan beurs genoteerd..........ƒ 50.000.— ƒ
1—
Fondsen niet aan beurs genoteerd.. » 713.000.— » 354.509—
Vorderingen........................................... » 493.299.32 » 253.558.49
s
----------------- ----------------ƒ 1.256.299.32
B. met een bedrijfsdoel in Ned.-Indië:
1. Industrieën:
Fondsen aan beurs genoteerd..........ƒ
—.— ƒ
——
Fondsen niet aan beurs genoteerd,. » 647.500.— » 517.376.—
Vorderingen.......................................... » 563.527.29 » 517.702.17 I
ƒ 1.211.027.29 ----------------2. Suikercultuur:
===
Fondsen aan beurs genoteerd.......... ƒ1.085.170.— ƒ 693.579.64
Fondsen niet aan beurs genoteerd.. * 2.862.160.— » 243.676.67
Vorderingen.......................................... * 2.111.979.12 » 433.095.22
ƒ6.059.309.12
3. Bergcultures:
-------- =====
Fondsen aan beurs genoteerd..........ƒ
—
ƒ
—.—
Fondsen niet aan beurs genoteerd.. >>1.174.000.— »
3__
Vorderingen......................................... * 2.594.457.42 » 356.959.86 I
----------------- -----------------ƒ3.768.457.42
4. Diversen:
■
Fondsen aan beurs genoteerd..........ƒ
—.—• ƒ
—.—
Fondsen niet aan beurs genoteerd.. » 186.698.27 »
9.456.—
Vorderingen........................................... »
—.— »
•—.—
----------------- ----------------ƒ 186.698.27
I

ƒ
65.346
» 3.456.182
»
121.615
»
2.758 153
» 18.229.289

Beleeningen en Voorschotten in Rekening-Courant met Onderpand.
Debiteuren:
wegens verkochte goederen................................................................
wegens voorschot op Cultuurzaken..................................................
uit anderen hoofde...............................................................................
Roerende Zaken voor verhandeling bestemd:
Producten........................................................................................................
Goederen.......................................... ............................................................
Onroerende Zaken, Werktuigen, Toestellen enz.:
Panden en Erven...........................................................................................
Automobielen en Diversen.........................................................................
Meubilair..........................................................................................................
Tegoed aan Inkomsten:
Intrest en Commissie...................................................................................

27
09
85
17
75

ƒ
»
»
»

256.018
3.984.854
—
70.274
—

31 I
43
—
21
—

ƒ
»
»
»

321.364
7.441.036
121.615
2.828.427
18.229.289

58
52
85
38
75

[
*

;>

»

»

omnns
319905

_

608.068

co
50

_

49

.
*

,

»

--------- *

-

1.068.680

—

'-035-078

- j

54

—

01„nns
319.905

»

»

1

17 |

1.068.680

cn
50

54

»

608.068

49

’

'-035'078

17

*

356.962

86

»

„
9.456

—

»

1.468.471

64

j

»

—

—

»

356.962

86

»

—

—

»

__
9.456

—

»

691.849

49

»

776.622

15

»
»
»

1.476.349
28.034
208.681

46
97
63

»
»
»

4.617.317
219.369
1.863.619

07 \
53 >
49 J

»

8.413.372

15

»
»

5.540.475
965.248

33
14

»
»

1.912.823
7.292.981

35
81 |

»
»

7.453.298
8.258.229

68
95

»
208.000
»
—
*1

—
—
—

»
1.812.316
*
84.181
*15

74 I
89
—

»
2.020.316
»
84.181
*16

74
89
—

»

29

»

33

»

62

2.800

198.423

j

201.223

ƒ 34.680.001 43
ƒ 26.929.346 41
ƒ 61.609.347 84
~—- ......... ....... 1--------------------- ---- --------- ■--------------------- ---------Onderzocht en accoord bevonden.
Rotterdam, 13 April 1938.
Commissarissen der N. V. Internationale Crediet- en Handels-Vereeniging ,,Rotterdam”
J. S. C. KASTELEIJN, President.
A. C. MEES, Vice-President.
E. P. DE MONCHY Rzn.
A. R. ZIMMERMAN.

A. A. Baron SWEERTS DE LAND AS WYBORGH
W. BROESE VAN GROENOU, Secretaris.
H. J. KNOTTENBELT.
De handteekening van Mr. W. SUERMONDT Lzn.
ontbreekt wegens verblijf in het buitenland.

Credit
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VESTIGINGEN VAN DE N.V. INTERNATIONALE
CREDIET- EN HANDELS-VEREENIGING „ROTTERDAM”
IN HET VERRE OOSTEN

BATAVIA
SEMARANG
SOERABAJA
CHERIBON
BANDOENG
PADANG
BENKOELEN
TANDJONG KARANG
PALEMBANG
MEDAN
PANGKAL PINANG
PONTIANAK
BANDJERMASIN
MAKASSER
SINGAPORE
BANGKOK
KOBE

• BANGKOK

MEDAI

ITIANA1

PANGKAL PINA]

PALE^IBANG
BENKOELEN

TANDJONG KA^ANG

<W

BATAVIA
SEMARAN'
OERABAJA

COLOPHON
Dit Gedenkboek werd in opdracht van de N.V. Internationale Crediet- en
Handels-Vereeniging „Rotterdam” gedrukt en gebonden door de N.V. Drukkerij
M. Wyt & Zonen te Rotterdam, met gebruik van Murillo, half-mat kunstdruk
148 gram en omslag Beau Brilliant, van de G. H. Bührmann’s Papiergroothandel N.V.
te Amsterdam. De cliché’s werden geleverd door de N.V. Inrichting tot het ver
vaardigen van cliché’sv/hNauta& Haagente Amsterdam, de matzwartinkt No. 5465
door de N.V. Drukinktfabriek Berger & Wirth te Amsterdam. De typografische
verzorging stond onder toezicht van den heer S. H. de Roos.

jErratum
Bij de illustratie op pagina 24 moet staan in plaats van
TJOMAL
TJOMAL

(Copyright Luchtvaartafd. N. I. Leger, Bandoe ng)

(Foto JHilitaire Luchtvaart afdeeling, Bandoeng. Toestemming tot reproductie verleend)

