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IK O ER,T VTIE ER ST u A G

VAN DE

REIS VAN JHR. T. M. LYCKLAMA A NYEHOLT,

door Perzië in 1-3 GG,

MET EEN OVEFRZICHT VAN DEN VROEGE FREN HANDE L DE FR NE DE FRLAN DE RS

VAN DE N TEGENVVOOFRDIGEN STAAT DES HANDE LS IN DAT FRIJK,

voorgedragen in de Algem. Verg. van het Aardr. Gen., te Rotterdam, den 20 Juni 1874.

DOOR

•J Hare MTy". •J. KT. •J. LID DE •J O AN G DE.

Geachte Medeleden /

Het zij mij vergund voor eenige oogenblikken uw opmerk

zaamheid te vestigen op een land, sedert de hoogste oudheid

bekend en waarmede door ons Nederlanders in vroeger dagen,

gedurende ongeveer anderhalve eeuw zeer levendige handels

betrekkingen zijn onderhouden.

Ik bedoel Perzië. Men verwachte van mij niet, dat ik hier

een nauwkeurige geographische, historische, ethnologische of

statistische beschrijving van dat land zal leveren. Dan toch

zou ik vervallen in een uitgebreidheid. waarvoor hier noch

tijd noch plaats is. Ik maak geen andere, dan de zeer bescheiden

aanspraak van de oplettendheid te willen vestigen op het reis

geschrift van een onzer landgenooten, en met hem als gids,

een zeer vluchtigen tocht door Perzië met u te doen; daarna

een terugblik te werpen op onze vroegere handelsbetrekkingen

met dat rijk, om ten slotte de aandacht te vestigen op den

handel in de Perzische golf in onze dagen, door mededee

lingen te doen van eenige uittreksels uit de officiëele berichten

van den Nederlandschen consul aldaar, die wellicht ook

onze handelaars kunnen opwekken om ook daar, hun fortuin

weder, als weleer, te gaan beproeven.

Het is in den tegenwoordigen tijd een te zeldzaam feit,

dat men van de reizen en ondernemingen van één onzer landgenoo

ten spreken kan, dan dat men niet met zekere gretigheid de ge

legenheid zou aangrijpen, wanneer deze zich aanbiedt. Laatste

lijk heeft men dan ook niet verzuimd verslag te geven van

de reizen van freule Alexine Tinne, thans wensch ik u een

zeer beknopt overzicht te leveren van de reis van den Heer

Lycklama à Nyeholt door Perzië. (1).

(1) Voyage en Russie, au Caucase et en Perse, dans la Mesopotamie,

le Kurdistan, la Syrie, la Palestine et la Turquie; exécnté pendant les

années 1865, 1866, 1867 et 1868, par T. M. chevalier Lycklama à

Nyeholt, Paris-Amsterdam, 1872-1874 3 vol. parus.

De ligging van Perzië is ons allen bekend; in meer alge

meen geographischen zin noemt men het Iran, als westelijk

deel van Iran en Toeran. Het wordt begrensd ten noorden,

door Rusland, de Kaspische zee en Khiwa, ten oosten door

Afghanistan en Beloedsjistan, ten zuid-oosten en oosten wordt

het bepaald door de Perzische zeegolf en ten westen en noord

westen begrensd door Aziatisch Turkije. Het aantal bewoners

is moeielijk op te geven, men rekent het op 9 à 10 millioen.

In de maand April 1865 vertrok de heer Lycklama over

Berlijn Koningsbergen en Riga, naar St. Petersburg, van daar

begaf hij zich naar Moskou en Nidsjni Novgorod, te scheep

zakte hij de Wolga af, bezocht vele oeversteden van dien stroom

en bereikte hij Astrakhan aan de Kaspische zee. Deze binnen

zee stak hij over naar Bakoe, en toen weder westwaarts zijn

tocht nemende, begaf hij zich naar Tiflis, de hoofdstad van

Georgië. Den geheelen winter van 1865 op 1866 bleef hij daar

of bezocht hij deelen van Kaukasisch Rusland. In het voorjaar

van 1866 ondernam hij de reis naar Perzië, en het is juist

dat gedeelte zijner reize, waarvan ik u een kort overzicht geven wil.

Niet zonder eenige rechtmatige fierheid, vangt de heer Lycklama

zijn reisbeschrijving, in de Fransche taal geschreven, aldus aan:

"J appartiens à une nation, illustrée par ses voyages, ses

»exploits maritimes, son commerce étranger et ses établisse

»ments lointains.”

Het eerste Perzische gebied, dat Lycklama betrad, was de

provincie Aderbeidsjan aan de Kaspische zee, waarvan de stad

Tabriz of Tauris de hoofdstad is. De reis van Erivan tot

Tabriz, is het onderwerp van het geheele eerste hoofdstuk van

het tweede deel der reisbeschrijving van den Heer Lycklama.

Tengevolge eener aanbeveling van den Russischen consul te

Tiflis, werd Lycklama aan de Perzische grensposten met groote

beleefdheid ontvangen en van militair escorte voorzien. Over

het algemeen, met uitzondering van eenige dweepzieke Mollahs,

roemt Lycklama zeer de voorkomendheid en de beschaafde ma
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mieren der Perzen, die, van welke klasse in de maatschappij

zij ook mogen zijn, een naar het schijnt aangeboren voorko

mendheid bezitten.

Het 2e hoofdstuk wordt grootendeels ingenomen door de

beschrijving van Tabris, een stad, zooals bijna alle Oostersche

steden, op groote uitgestrektheid gebouwd, welke vroeger naar

men zegt 500.000 inwoners telde, maar nu slechts 160 of

180.000 inwoners bevat.

Onze landgenoot huisvestte zich bij een Armeniër en knoopte

daar betrekkingen aan met een viertal Zwitsers, de Heeren

Würth, Tiedinger en nog twee anderen, die aldaar sedert lang

een belangrijken handel drijven.

De Heer Lycklama geeft ook bij deze gelegenheid een ge

schiedkundige beschrijving van den oorsprong en de lotgeval

len van de stad Tabriz. Ik zal u daarmede hier niet ophouden,

maar verwijs daarvoor naar het 2e hoofdstuk van het 2e deel.

Hier voor Tabriz, gelijk voor de meeste steden in Perzië, geldt

de regel, dat de bloeitijd dier steden eindigt met den val der

dynastie van de Sofi's, in 1721-22, toen de Afghanen hun groo

ten inval in Perzië deden. Telkens verwijst de heer Lycklama

naar de bekende werken der Fransche reizigers in de 17e eeuw,

Tavernier en Chardin, wier reisbeschrijvingen hem ook nu nog

meestentijds tot gids verstrekten. Behalve Tavernier en Chardin,

roemt en verwijst Lycklama meermalen naar de werken van

Bernier en Thévenot, (1689), naar de Voyage en Perse par

»Eugène Flandin, Paris 1851,” naar Reise der K. Preussischen

»Gesandtschaft nach Persiën, 1860 en 1861, Leipzig 1863;

»Trois ans en Asie par le comte Gobineau en een Geschie

»denis van Perzië door Sir John Malcolm." De Heer Lycklama

schijnt of niet gekend of althans niet vermeld te hebben, het

hoogst belangrijke werk van Dr. Jakob Eduard Polak, vroeger

lijfarts van den Sjah, getiteld "Persiën, das Land und seine

Bewohner, Ethographische Schilderungen, 2 deelen. Brockhaus

Leipzig 1865, een werk voor ieder die Perzië wil leeren ken

men onmisbaar, en dat verre de voorkeur boven dat van onzen

landgenoot en van Fransche schrijvers verdient.

Ieder, die in Perzië handelsbetrekkingen zou willen aanknoo

pen, moet het werk van Dr. Polak kennen en bestudeeren. Dr.

Polak is een Israëliet uit Oostenrijk, begaafd met groote

opmerkzaamheid. Doch om tot het werk van Lycklama terug

te keeren, is voor ons doel belangrijker, dan een geschied

kundig onderzoek omtrent Tabriz, de beschrijving van Tabriz

als handelstad. (Dl II bladz. 55-57.)

Lycklama zegt daarover het volgende:

»Tabriz est, sans contredit, la ville la plus commerçante de

tout le Royaume. De très-bonne heure, sa situation sur la

"grande route de communication entre l'Orient et l'Occident

ven avait fait un centre important. Au 17e siècle, malgré le

"développement donné au commerce par voie de transport

•maritime, sa prospérité n'avait nullement flêchi. Chardin

wdisait, qu'il n'y avait sorte de marchandise, dont on ne put

"y trouver magasin” et Tavernier ajoute: le grand trafic de

"Tauris rend cette ville renommée par toute l'Asie et elle a

uun commerce continuel avec les Turcs, les Arabes, les Georgiens,

»les Mingréliens, les Persans, les Indiens, les Moscovites et

vles Tartares. On y comptait par milliers les métiers pour

utisser le coton, la soie, ainsi que les étofles brochées d'or

vet d'argent, on estimait sa fabrication pour la soie à six

mmille balles. Les plus beaux tissus pour les turbans, les

mtentures, les tapis étaient confectionnés à Tabriz. C'est là

maussi qu'on préparait avec des cuirs de cheval, d'åne ou

wde mulet, ces peaux de chagrin si estimées dans la Perse.

»Cette ville fabriquait enfin une foule d'objets forgés, battus,

»ouvragés, comprenant la quincaillerie, les instruments de

mtravail, les ustensiles de ménage, les armes, la vaisselle de

»cuivre et quelques beaux vases d'argent et d'or. Aujourd'hui,

»cette grande activité de production a evidemment baissé,

»mais Tabriz n'a point cessé d'étendre sa fabrication aux

wobjets que je viens d'énumerer et on peut s'en convaincre en

uparcourant ses bazars...... Toutefois le plus grand mouve

»ment d'affaires porte sur les produits étrangers à la fabri

vcation locale et qui, on l'a vu, arrivent à Tabriz des points

»les plus éloignés.”

Wat Lycklama omtrent den handel van Tauris zegt, vond

ik bevestigd in het werk van Dr. Polak en in een brief van

onzen consul, Richard Charles Keun, van 27 Juli 1868 aan

onzen minister van Buitenlandsche zaken,

Keun o. a. mededeelt:

1° dat bijna in de stad steenkolen te graven zouden zijn;

ook Dr. Polak spreekt van steenkolenlagen in Perzië en wijst

de ligging er van aan.

2° dat schier geheel de handel van Perzië, over Tauris loopt,

deels door Grieksche huizen, deels door een Zwitschersch han

delshuis, deels eindelijk door inboorlingen gedreven. Lycklama

noemt Tabriz de tweede stad van Perzië, na Teheran, want

hoewel er in Ispahan schooner gebouwen worden gevon

den, is Tabriz veel rijker in bevolking en werpt zij veel

meer produkten van de nijverheid af en heeft zij veel grooter

handelsbeweging. De gouverneur van Tauris is de vermoede

lijke troonopvolger of Véliat, een jong mensch van zwakke ge

zondheid en middelmatige geestvermogens. Zoowel Rusland als

Groot-Britannië houden hier een consul-generaal. Na een

verblijf van 10 dagen, vertrok Lycklama over Toerkmantsjaï,

Myannah, Zendsjan, Sultanieh, Kasbin en Soeleijmanieh naar

Teheran.

Te Zendsjan aangekomen vond hij de meest welwillende ont

vangst bij eenige Armenische kooplieden uit Tiflis, die hem op

een avondfeest noodigden, waarvan de beschrijving, op bladz.

105 gegeven, zeer eigenaardig is. Lycklama maakt de op

merking dat suiker, thee en rijst consumtieartikelen zijn, die

waarin de heer
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door alle Perzen, die slechts eenigszins gegoed zijn, zonder onder

scheid, in ruime mate worden gebruikt en dus als artikelen van

invoer, in de eerste plaats in aanmerking komen. De hoofd

tak van nijverheid te Zendsjan is de wollenweverij. Ook nog

in onze dagen omstreeks 1849 en 1850 is Zendsjan het tooneel

geweest van een bloedigen godsdienstoorlog, ontstaan door het

zoogenaamde Babisme, een Muzulmansche secte in 1843 te

Sjiraz gesticht door Mirza Ali Mohamed, die den naam van

Baäb of poorte Gods had aangenomen. Deze Baäb was een

soort van wijsgeer, die Chaldeeuwsche en Platonische begrip

pen van wijsbegeerte gemengd had met denkbeelden aan het

Judaïsme en het Christendom ontleend, en vooral een zuivering

van zeden, inzonderheid onder de priesters, de mollah's, beoog

de. Belangrijk als sociale hervorming was zijn streven tot af

schaffing der veelwijverij. Indien men intusschen de meeste

schrijvers gelooven mag, hebben de Perzen, bij hun bestaande

neigingen, veeleer behoefte aan meer dan aan nog minder

VrOuWen.

Vóórdat Lycklama Teheran bereikte, werd hij, zooals schier

alle reizigers door Perzië, waar de tocht te paard onder heete

zon wordt afgelegd en de nacht doorgebracht in tochtige post

huizen, door hevige koortsen aangetast, en bleef hij in het

posthuis te Kirva ziek liggen. Terwijl onze landgenoot daar

alleen en schier verlaten op het ziekbed lag geworpen, onder

vond hij de meest liefderijke hulp van een Italiaansch hoofd

officier in Perzischen dienst, den kolonel Andrini, die op het

berigt, dat te Kirva een Europeaan ziek lag, een grooten om

weg maakte om Lycklama te hulp te komen en hem niet

verliet, dan nadat hij de zekerheid bekomen had, dat de crisis

voorbij en het gevaar geweken was. Weldra kon nu de heer

Lycklama de reis voortzetten tot Kasbin, waar hij een Perzisch

geneesheer vond, hem te gemoet gezonden door de welwillende

zorgen van den Franschen gezant, den graaf de Massignac.

Kasbin is een tijdlang de hoofdstad van Perzië geweest, en

draagt nog de sporen van vroegere grootheid, hoewel het zeer

in aanzien is verminderd, terwijl het in de 17e eeuw nog

100.000 inwoners telde, bevat het thans nauwelijks 40.000.

Toch is Kasbin nog een voorname stad, brandpunt van Mo

hammedaansch fanatisme en is het, naar men zegt, te allen tijde

de zetel geweest van Perzische wijsbegeerte en letterkunde.

Lycklama noemt eenige dier meestberoemde wijsgeeren en

letterkundigen, doch ik zal u liever niet met de namen dier

geleerde mollah's vermoeien.

De stad Kasbin is gelegen in een vruchtbare vlakte, welke

bewoond wordt door nijvere landbouwers. In tegenstelling met

Turkije, trof het aan Lycklama, dat over het algemeen in Perzië

de landbouw met ijver wordt beoefend, overal waar de grond

daartoe gelegenheid aanbiedt. De besproeiingen vooral, zijn

met veel zaakkennis aangelegd. In Karbin zelve is weinig in

dustrie, alleen vindt men er de sedert eeuwen aldaar gevestigde

en beroemde industrie van het sabelsmeden, zwaardvegen en

het drijven van koperen vaatwerk.

Eindelijk bereikte Lycklama de hoofdstad van het Perzische

rijk, Teheran, ook hier ondervond hij de meest mogelijke beleefd

heid van het Fransche gezantschap. De ligging van Teheran

wordt als zeer schoon door Lycklama beschreven; de stad ligt

deels in een laagte en strekt zich opwaarts, verdiepingsgewijze

uit. De vlakte daaromheen moet prachtig wezen, en geen ge

deelte van Perzië kan, naar men zegt, daarbij vergeleken wor

den. Overal ziet men beeken en kleine stroomen, die uit den

Elbroes ontspringen en bovendien nog menigte van waterlei

dingen, waardoor in de omstreken een ongekende vruchtbaar

heid ontstaat. Teheran ligt dan ook als te midden van een

grooten tuin, vol vruchtboomen, statige platanen, bloeiende

heesters en Perzische rozen. De regeerende Sjah heeft veel voor

de verfraaiing en verbetering van de stad gedaan en daardoor

is er ook de gezondheidstoestand buitengewoon veel ver

beterd.

De stad is verdeeld in vier kwartieren, in het noorden ligt

het Koninklijk kwartier, in het zuiden het kwartier der

Bazars.

De voornaamste gebouwen zijn, behalve de Koninklijke pa

leizen, natuurlijk de Moskéen en de Madrasseh's of collegien

en van dezen is natuurlijk de koninklijke Moskée en het

koninklijk collegie de prachtigste.

De beschrijving der koninklijke paleizen geeft den heer Lyc

klama aanleiding tot het leveren eener belangrijke en lezenswaar

dige schets van de geschiedenis van Perzië, vooral van 1723

tot 1848, wanneer de tegenwoordige Sjah Nasr-ed-Din, den

troon besteeg. De tijd, over welken wij hier mogen beschikken is

te beperkt om zelfs in korte trekken deze geschiedkundige

schets hier mede te deelen, wij mogen echter op dit gedeelte

van het werk van den heer Lycklama als op een belangrijk

gedeelte wijzen.

Het 6e Hoofdstuk van zijn 2e deel wijdt de heer Lycklama

aan den godsdienst, de zeden, de gewoonten en de instellingen

der Perzen. Terecht zegt hij daarover in den aanvang: wil fau

wdrait plusieurs tomes pour exposer à fond les lois, les moeurs

»et les coutumes de la Perse. Celui qui en a le plus diser

»tement écrit, Chardin, y a consacré la grande moitié de son

»vaste ouvrage, qui ne comprend pas moins de dix volumes.”

Voor hem, die korter, maar toch zaakrijk wil zijn ingelicht,

verwijs ik naar Dr. Polak. -

De Perzische natie heeft twee hoofdbestanddeelen: de Illiats

de Nomadische stammen, die als herders en landbouwers, vooral

in het zuiden, nog het zwervende leven hebben behouden en de

Tadsjiks, dat is het sedentaire gedeelte der natie.

In de Illiats zit, naar het oordeel van Lycklama, de kern van

de natie, èn om hun meerdere zedelijkheid èn om hun groo

tere krijgshaftigheid. De Tadsjiks zijn echter fijner van beschaving
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De Illiats leven op het land, de Tad siks vindt men in de

steden. Doch het kenmerkende, la pierre angulaire de la nati

onalité Persane”, zegt Lycklama is de godsdienst. Lycklama

geeft dan ook een kort overzicht van den godsdienst in Perzië,

begint bij den dienst van Zoroaster, volgt dan het indringen van

den Islam en gaat ten slotte na welke scheuring, in het Mo

hammedanisme zelf, in Perzië plaats greep.

Dé secte, waartoe de Perzen bijna zonder uitzondering be

hooren, is de secte der S. iiten, een secte geheel tegenoverge

steld aan die der Turken. De Sjiiten weigeren geloof aan de

latere Soenna's of uitleggingen des korans, aan het opvolgings

recht der 3 eerste khalifen en houden het recht van Ali vol. Deze

godsdienstige begrippen der Sjiiten merkt Lycklama aan als

de karaktertrek van de Perzische natie.

Uit dit gezegde van Lycklama, dat de godsdienst het ken

merkende is der Perzische natie, volgt echter volstrekt niet, dat bij

de Perzen het godsdienstig, zedelijk leven hoog ontwikkeld is.

Men denke zich de Perzen niet als een vrome schare. Het

is er verre van daan. Integendeel, zingenot is bij de Perzen even

als bij de meeste oorsterlingen een voornaam doel van hun

streven. Men zie daarover, Polak Dl. 1. bladz. 194, VIe Hoofdstuk,

Ueber das Familien- und Geslechtsleben. Nauw aan de godsdien

stige begrippen der Perzen is hun begrip van het koningschap

verwant. Geheel in tegenstelling met de denkbeelden in Turkije

is de vorst van het land in Perzië niet tevens hoofd van de

nationale kerk. Integendeel de vorst is slechts wereldlijk vorst,

de Moedstijehed of Hoogepriester is hoofd van den godsdienst.

Orthodoxe muzulmannen echter beweren, dat volgens de wet

van den grooten profeet, wereldlijk en geestelijk gezag niet van

één gescheiden kunnen zijn, en dat dus de vorst van het

land in Perzië wel feitelijk, maar niet rechtens Heer is.

Om deze moeielijkheid te ontgaan, heeft men een fictie

uitgedacht, een fictie, vermoedelijk aan Voor-Indie ontleend.

Men heeft namelijk van den Sjah gemaakt een persoon boven

de geregelde hierarchie, hem gesteld boven alles en hem ge

maakt tot beschermer en almachtig weldoener van allen, onge

veer zooals men in de wetboeken van Manoe de Hindoevor

sten vindt voorgesteld. Nu de koning geen Hoogepriester en

landsvorst tegelijk kon zijn, heeft men hem eenvoudig tot een

soort van God verheven, die de beschermer en almachtige vader

van allen is. Het behoeft hier wel geen vermelding, dat die

almachtige vader in Perzië, niet zelden in ruime mate den ouden

regel in toepassing bragt, dat men zijn liefste kinderen het

meest moet kastijden. Deze fictie heeft men echter zoover

doorgevoerd, dat de landsvorst slechts als feitelijk bezitter,

niet als wettig eigenaar kan worden beschouwd en de Sjah van

Perzië is genoodzaakt aan de moskeën huur te betalen voor

de bidkamers, die hij bezit in zijn eigen paleizen. Al deze

dogmatische restricties door geleerde en orthodoxe Mollah's

uitgedacht, ontnemen echter niets aan het absoluut gezag des

konings; de wil van den Sjah is de hoogste wet; over leven,

dood en goederen zijner onderdanen heeft de Sjah willekeurige

beschikking, in één woord, de Sjah doet wat hij wil en is aan

niemand verantwoording schuldig: deze is de feitelijke toestand.

Het centraal bestuur in Perzië is verdeeld onder 12 ministers:

1° een minister van oorlog.

2e een minister van financien.

3e een controleur-generaal der financien.

4e een grootmeester van het koninkl. paleis, hoofd van den

stam der Kadsjars.

5° een minister van koophandel, nijverheid, onderwijs, druk

kerij en telegrafen.

6e een minister van Buitenlandsche zaken, directeur van

de spoorwegen, als zij er zijn zullen, en belast met de godsdienst

zaken der niet belijders van den Islam.

7e een minister van het koninkl. Huis, introducteur der gezant

schappen, superintendant van den Harem en belast met de

zaken van de Muzulmansche geestelijkheid.

8e een minister-directeur der Douanen.

9e een algemeen secretaris van den Sjah en voor de zaken

der domeinen.

10e een minister van Justitie.

11e een minister voor de pensioenen en de liefdadige en

kerkelijke stichtingen.

12e een groot zegelbewaarder en geheimraad, voorts nog een

superintendant van de paleizen en een Ceremoniemeester.

Ieder dezer ministers heeft een vasten titel, maar daar ik, en

ik geloof ook de meesten mijner hoorders, geen Perzisch ver

staan, zal ik die moeielijk uittespreken namen maar achter

wege laten. Men ziet hieruit, hoe omslachtig en zonderling in

gedeeld de verschillende takken van bestuur nog in Perzië zijn.

Onder dit centraal bestuur heeft men het bestuur der on

derdeelen. Na het verlies aan grondgebied door Perzië in ver

schillende tijden aan Turkije en Rusland geleden, telt Perzië

thans slechts elf provinciën, met even zooveel gewestelijke

landvoogden.

Die gewesten zijn in het noorden des lands:

1. Aderbeidsjan.

2. Khilan.

3. Tabaristan.

4. Mazendáran.

ongeveer in het midden van het land:

5. Koerdistan.

6. Irak-adsjemi

7. Westelijk Khorassan

8. Khoesistan.

en in het zuiden:

9. Farsistan.

10. Kirman.

11. en Lahar of Laharistan.
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Elk gewest is weder verdeeld in districten. De landvoogden

heeten Khan of Beglerbey's, ongeveer gelijk staande met de Pasja's

in Turkije. De landvoogden zijn in de gewesten, hoofd van de mili

taire, burgerlijke, administratieve en justitieële autoriteit. Onder

hen staan Hakims, stedelijke gouverneurs, verder de Kalenters,

een soort van burgemeesters. De inkomsten van het rijk worden

gevonden uit:

1e de producten der domeinen.

2e uit een soort van grondbelasting, uit de mededeelingen

van den heer Lycklama blijkt niet of deze grondbelasting

eenige verwantschap heeft met de zuiver Mohammedaansche

belasting, Khirag.

Ten 3e eindelijk, de belasting op de handelswaren.

Deze drie belastingen zijn normaal en brengen in den regel

3,000 000 tomans of 36 millioen franken 's jaars op. Men

noemt ze in Perzië, Malliat, maar zij zijn onvoldoende

om de kosten van het rijk en het hof te dekken. Om

dit te kort te bestrijden, wordt jaarlijks een soort van

requisitie of hoofdelijken omslag van alle klassen van de

maatschappij geheven. Deze requisitie heet Sadir en wordt

zeer willekeurig geïnd. De opbrengst daarvan in 's rijks kas is

ook ongeveer 3 millioen tomans, maar de juiste opbrengst

daarvan is niet te bepalen, want alle landvoogden, districts- en

plaatselijke hoofden pachten den kring van hun bestuur en

innen dus meer, dan zij in de staatskas verantwoorden. Behalve deze

inkomsten, heeft de Sjah nog ongeregelde inkomsten, voortsprui

tende uit zoogenaamde vrijwillige giften der gouverneurs, hoof

den van districten en stammen, welke giften Lycklama eigen

aardig noemt oun renouvellement de bail”. Het Perzische budget

kent geen deficit, want als er een te kort is, wordt de requi

sitie Sadir verzwaard, en het te kort is gedekt. Men ziet op

financiëel gebied is Perzië nog geheel een Oostersch despotisme.

Het rechtswezen was vroeger grootendeels in handen der pries

ters; doch sedert de regeering van Nasr-ed-Din, die de macht

der priesters zeer besnoeide, zijn de uitspraken van de priesters

grootendeels ondergeschikt aan het burgerlijk recht. Men heeft

in Perzië een geschreven en een costumier recht. Het geschre

ven recht Sjerrah genaamd, is gegrond op den Koran, het cos

tumier recht, dat in de eene provincie anders is dan in de andere,

heet Oerf. Het civiele recht wordt thans bijna uitsluitend beheerscht

door het geschreven recht en het crimineele heeft de Sjah aan

zich getrokken. Quaestien over contracten, koop en verkoop,

meer algemeen de personeele en reëele quaestien worden door

het geschreven recht beheerscht. Hoewel de regeering van Nasr

ed-Din beter is dan die van vorige Sjahs, laat ook deze veel

te wenschen over, en de beste Oostersche regeering is ook

hier nog slechter dan de slechtste Europeesche.

Hoewel er natmurlijk in een Mohammedaansche maatschappij

geen sprake van kasten kan zijn, maakt men in dit land toch

groot onderscheid tusschen klassen en standen.

De eenige werkelijke edelen treft men aan onder de hoofden

der stammen, een soort van clans waaruit voor bijna 1/, de

Perzische bevolking bestaat. In die geslachten volgt de zoon

den vader op, die stamhoofden zijn de beschermers hunner

stamgenooten en in tijden van oorlog hun dappere aanvoer

ders. Daarna speelt in Perzië de titel van mirza een groote

rol. Daaronder vindt men alle geletterden, beschaafden en

prinsen; mirza vóór een naam beteekent, geletterde of meer

algemeen, wat de Engelschen noemen, een gentleman, achter

aan een naam gevoegd beteekent het woord Mirza, prins.

Nog een andere klasse van ingezetenen wordt gevormd

door de kooplieden, bankiers, commissionairs of makelaars en

industriëelen. Lycklama zegt van dezen: Cette classe est fort

onombreuse et possède parfois de grands biens. On y trouve

»une certaine instruction. Elle est menagée par tout le monde,

»par le gouvernement lui même, interessé à la prospérité com

»merciale . . . . aussi cette classe, même sous les princes

»les plus despotiques, est celle qui a joui de plus de sécurité

»relative, pour les personnes et pour les biens.”

Een vierde klasse van ingezetenen wordt gevormd door

de Rajas, het werkvolk, de landbouwwerklieden, den dienstbaren

stand; Lycklama prijst over het algemeen de rajas, ten minste,

voor zoover hij er mede in aanraking kwam.

De heer Lycklama deelt nog verder veel mede over het

leger, over de Perzische wetenschap en letterkunde. Ik zou

echter te uitgebreid worden, indien ik ook dat alles wilde meé

deelen. In het voorbijgaan zij gezegd, dat physische en exacte

wetenschappen in Perzië beneden het vriespunt staan.

Liever vermeld ik hier een gesprek, dat de heer Lycklama

met den Sjah had, toen hij bij Z. M. ter audientie was toegela

ten, een gesprek, dat niet zonder belang voor ons Nederlanders

is. Bij dat gehoor toch bleek het, dat de tegenwoordige Sjah

de Nederlanders, die in vorige eeuwen met zooveel ijver en zoo

goede uitkomsten in Perzië handel hebben gedreven, niet had ver

geten. Zie hier wat de Sjah daarover zeide: « Le Chiah reprit, en di

»sant que le nom de la Hollande était bien connu en Perse, que

»celle-ci n'avait point oublié la grande factorerie, que nos

wcompatriotes avaient possedée à Ispahan sous le régne de

»Abbas le Grand, et qu'il regrettait beaucoup que les relations

»commerciales ne fussent plus les mêmes entre ses états et une

unation autrefois illustrée par le grand développement de son com

mmerce maritime.

Ik kan thans hierbij voegen, dat toen onze consul in Perzië, de

heer Richard Charles Keun, in October 1868, eveneens audientie

verkreeg bij den Sjah, om aan Z. M. het grootkruis van den

Nederlandschen leeuw namens onzen Koning aan te bieden, de

Sjah in nog meer besliste termen zijn wensch uitdrukte, dat

de betrekkingen tusschen Perzië en Nederland weder dezelfde

mochten worden als vroeger. Meer dan twee uren onderhield

zich toen de Sjah met den heer Keun, die vloeiend Perzisch
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spreekt, over onze Koninklijke familie, onzen Staat, onze Kolo

niën en onzen handel.

Deze bijzonderheden doen, dunkt mij, te meer betreuren, dat

men hier te lande zoo weinig werk van den Sjah Nasr ed-Din

heeft gemaakt, toen hij onlangs westelijk Europa heeft bezocht.

Op den 2 October 1866 verliet de heer Lycklama eindelijk

Teheran en trok hij op weg naar Ispahan, dat gedurende 117

jaren de hoofdstad van Perzië is geweest en vooral voor ons

Nederlanders een belangrijke stad is, omdat wij daar, in den

bloeitijd der Nederl. O. I. Comp. van 1624-1744 een factorie

hebben gehad en waar op de begraafplaats der Armeniërs thans

nog grafzerken met Hollandsche opschriften gevonden worden.

Hier in Ispahan zetelde van 1604-1722 de glansrijke dynastie

der Sofi's, totdat in 1722 de Afghanen dit vorstenhuis van den

Perzischen troon verjoegen.

Ook Ispahan is schoon gelegen, ten noorden en oosten wordt

het door bergketenen begrensd, waarachter Kirman en Kho

rassan gelegen zijn. In de nabijheid vloeit de rivier Zendhé

roed, die de geheele omstreek vruchtbaar maakt. De stad

zelve heeft ook nu nog een buitengewone uitgestrektheid; vroeger

in haar bloeitijd telde zij 600.000 inwoners, thans vindt men er

nauwelijks 100.000. Een groot deel van dit Hoofdstuk ruimt

Lycklama in voor de beschrijving van het koninklijk paleis,

het koninklijke plein daarvóór en de koninklijke Moskée, alles

gesticht door Abbas den Grooten.

Meer bijzonder onze belangstelling wekt de beschrijving van

het kerkhof der Armenische Christenen, te Djoelfa, hetArmenische

kwartier op den zuidelijken oever van de rivier Zendhéroed

gelegen, vroeger vol handel en leven, doch thans grootendeels

vervallen en verlaten. De heer Lycklama ontdekte op dit kerk

hof nog zeven grafzerken, welke, nadat zij op zijn last waren

schoongemaakt, bleken de graven van Nederlanders te dekken,

die daar tusschen dejaren 1653 en 1730 waren ter aarde besteld.

Lycklama geeft de opschriften dier zerken op. De eerste

dekte het lijk van zekeren Huybert Buckens, assistent der

Nederl. O. I. C. op 25 dec. 1653 aldaar overleden; de tweede

zerk was van Willem Lok een onderkoopman der Comp. op

12 Januarij 1665 gestorven, nog een van zekeren Jacob

Kemel van 1670, verder de zerk van George Willemsen

in zijn leven koopman en hoofd der Nederl. faktorie en hier

te Ispahan op 6 Maart 1675 gestorven, ook nog de graven

van de echtgenoot en van een kind van den welbekenden

opperkoopman der Ned. O. I. C. François Castelijn, de vrouw

in 1703, het kind in 1697 aldaar overleden, en eindelijk het

graf van Matheus van Laypzus, onderkoopman en hoofd van

de faktorie der Comp., te Ispahan op 12 November 1730, al

daar gestorven. (1)

(1) Dl. II bladz. 422.

Doch Lycklama vond niet alleen doode Hollanders in Ispa

han, hij trof er ook een levenden aan, namelijk een docter

Schluimer, die na een zeer avontuurlijk leven, daar beland was

als lijfarts van den zoon des Sjahs, gouverneur van de pro

vincie en de stad, onder leiding van den Sartipe of generaal

kommandant van de troepen. Ook in de brieven van onzen

Consul Keun, een paar jaren later geschreven, vindt men van

dezen Hollandschen docter Schluimer gewag gemaakt.

Op den 21 October 1866 verliet de heer Lycklama einde

rijk de stad Ispahan en begaf hij zich naar Sjiraz. Het eerste

wat onze reiziger, na een kleinen bergpas te zijn doorgetrokken,

ontmoette, was een zoutvlakte waar vroeger de zee moet

hebben gestaan of een meer van zout water aanwezig moet

zijn geweest. De bodem aldaar wordt door zout, in bijna zui

veren toestand, bedekt. Vermoedelijk zal deze zoutvlakte een

vertakking zijn van de zoutwoestijn Koewir en het vermoeden

is niet ongerijmd, dat in praehistorischen tijd een zee, welke

met de Kaspische zee één geheel uitmaakte, dat gedeelte van

Azië heeft bedekt, maar dat de grondverheffingen, waaruit

het Elbroes gebergte is ontstaan, haar van de Kaspische zee

afgescheiden, en deze zelve, tot een binnenzee hebben gemaakt,

terwijl de hooger en vlak gelegen zoutwoestijn door verdamping

en uitdrooging gevormd is.

Zijn tocht voortzettende,kwam Lycklama door de stad Yesdégast

de laatste schuilplaats der Perzis, de dienaren van Zoroaster,

waarbinnen zij zich voor de Muzulmannen terugtrokken.

Voorts bezocht hij de bouwvallen van Pasargade, dat, naar

men zegt, door den eersten Cyrus, 600 jaren vóór onze

jaartelling zou zijn gesticht, en op den 28en October bereikte

hij de ruïnen van Persépolis, de hoofdstad van Cyrus, Darius,

en Xerxes, door Alexander den Grooten verwoest. Lycklama

geeft een zeer belangrijke beschrijving van de basreliefs ge

houwen in de rotsen van Naksj-i-Roestam, op één mijl af

stands van Persépolis, waar de graven der oude Perzische

koningen zouden geweest zijn. Het oude Persépolis vond

Lycklama, zooals het door velen vóór hem reeds beschreven

is; doch onze landgenoot geeft er een boeiende, frissche be

schrijving van, die men op nieuw met belangstelling leest.

De werkelijkheid overtrof nog verre zijn verwachtingen, toen

hij die trotsche bouwvallen en de nog ten hemel zich verhef

fende zuilen scherp afgeteekend tegen een, door ondergaand

zonlicht, gloeienden hemel zag uitkomen.

Over Poel-i-kan en Sergom, terwijl hij op weg reeds die

groote kudden schapen ontmoette, welke de zoo beroemde

Kirmansche wol opleveren, bereikte hij eindelijk Sjiraz, in een

prachtig en vruchtbaar dal gelegen. De omstreken dier stad

vooral rechtvaardigen den naam, dien Perzië draagt, van het land

te zijn der rozen en jasmijnen.

Om een denkbeeld te geven van de landstreek, tevens als

proeve der ongekunstelde, maar welgeslaagde en plastische



KORT VERSLAG VAN DE REIS VAN JHR, T. M. LYCKLAMA A NYEHOLT. 7

voorstelling door den heer Lycklama, van wat hij op zijn reize

zag en opmerkte, laat ik hier volgen een beschrijving door

hem gegeven van een oude koninklijke lustplaats, waar hij

voorbij trok op een tocht, naar de graven van twee Perzische

celebriteiten op het gebied der dichtkunst.

»La route que l'on suit est excessivement sablonneuse et

, d'un parcours malaisé. Par cipar là on laisse à droite et à gauche,

zquelques jardins et quelques maisons de campagne en assez mau

»vais état. Mais aux deux tiers du chemin se trouve une

»ancienne résidence royale, le Bågh-del Goesja (le jardin

»qui réjouit le coeur) qui est vraiment belle. Ce n'est, comme

»construction qu'un tout petit palais d'é é, habité alors par

»un frère du gouverneur, qui s'y était installé avec son harem;

»toute la beauté réside dans son jardin, qui ne forme qu'un

•bois toufu d'orangers, de jasmins gigantesques et de rosiers

vencore tout en fleurs. Il est arrosé par l'eau d'une source

unaturelle très-abondante, appeleé Tehechmeï-Sadi ou source

wde Saädi, qui sort en ruisseau et forme plusieurs cascades.

»Sa position sur un plan incliné me permit d'en considérer

ul'intérieur tout à mon aise. Près d'un bassin à l'ombre de

"grands orangers, j'apercevais le maître de la maison entouré

wde plusieurs convives, avec lesquels il venait de faire une colla

»tion, ils étaient assis sur un grand tapis, occupés à prendre

»le thé et à fumer leur kalian. Autour d'eux se tenaient de

vnombreux domestiques, tant blancs que noirs, empressés à les

»servir. Dans le voisinage de superbes chevaux arabes atta

vchés aux branches d'un arbre, hennissaient en voyant venir

vleur ration d'orge, que leur apportaient d'autres serviteurs.

»La porte d'entrée du côté de la route était obstruée par

»une foule de mendiants, qui demandaient l'aumône avec leur

»habituelle psalmodie. Il y avait même une groupe d'hommes

wévidemment montreurs d'animaux et faiseurs de tours, atten

wdant qu'on les appelât pour exercer leur industrie. Ils avaient

»avec eux, seulement attachée par un bout de corde, une lionne

aapprivoisée qui restait couchée comme un chien à leurs pieds.

»Cet ensemble était des plus pittoresques.”

Men zal mij toegeven, dat dit geheel wel doet denken aan de in

leiding van een verhaal uit de duizend en één nacht-vertellingen.

De stad Sjiraz heeft weinig industrie, men vervaardigt er

slechts eenig schrijnwerk, ingelegd en geschilderd, doch dat voor

uitvoer ongeschikt is, omdat het in stukken springt als het in een

vochtiger klimaat komt. Maar in de omstreken van Sjiraz, wordt

wijn verbouwd, die naar het oordeel van Lycklama met den besten

Spaanschen wijn kan wedijveren. Sjiraz is de laatste plaats, welkede

heer Lycklama in het 2e deel van zijn reisverhaal beschreven heeft.

In het eerste hoofdstuk van het 3e deel, dat eerst dezer dagen

is verschenen, geeft de heer Lycklama ons de beschrijving van

zijn tocht van Sjiraz naar Boesjir aan de kust van de Per

zische golf. Die tocht liep door de bergketen van Bakhtery,

welke bergketen van het noorden naar het zuiden loopt en

zich schier rechthoekig vereenigt met de bergen van Laristan.

De tocht over deze bergketen is moeielijk, gevaarlijk en was

nog kort geleden zelfs onveilig door de zwervende volkstammen.

De gevaarlijkste bergpas is die, welke bekend is onder den

naam van Kotel-e-Dokhter, een schier onmogelijke weg, slecht

of beter gezegd niet onderhouden, langs diepe afgronden en ravij

nen, ter loops zij opgemerkt, dat in Perzië niets wordt onderhou

den; toch is die weg de groote algemeene weg van de kust naar

het binnenland, welke door de karavanen wordt gevolgd. Van de

woestheid van dien ongebaanden weg kan men zich een denkbeeld

maken, als men de afbeeldingen daarvan ziet, waarvan er o.a.

een voorkomt in de Illustration van het jaar 1856, in welk deel

men eenige prachtige teekeningen vindt, getrokken uit het

album van de HH: Xavier Hommaire de Hell en Jules Laurens

die van 1846-48 op last van het Fransche gouvernement een

reis door Turkije en Perzië hebben volbracht.

Op zijn reis naar Boesjir bezocht de heer Lycklama behalve

Senioem, de stad Kazeroem, gelegen te midden van prachtige

palmbosschen. In dit gedeelte van Perzië vindt men nog de

krachtigste, machtigste en meest gevaarlijke Perzische en Arabi

sche stammen van het zuiden, die vooral in de vorige eeuw

onder aanvoering van Kérim Khan in de geschiedenis van

Perzië zoo groote rol hebben gespeeld.

Na ook Sjachpoer, de bouwvallen van den hoofdzetel der

Sassaniden te hebben bezocht, kwam Lycklama na een ver

moeienden tocht over de slechtste wegen, die men denken kan,

eindelijk den 17 November ziek van koorts en vermoeienis te

Bender-Boesjir aan. Onder den indruk van eigen ziekte en

van de omstandigheid, dat de heer Lycklama in deze stad een

vertrouwd bediende verloor, is de beschrijving die hij van

Boesjir geeft weinig opwekkend.

Toch gaf hem het bezoek van een Hollandsch koopvaardij

kapitein, Meijer genaamd, eenige aangename oogenblikken. Deze

Hollandsche gezagvoerder verhaalde hem dat Boesjir jaarlijks

door 16 schepen van Batavia onder Nederlandsche vlag wordt

bezocht, doch dat men er groote behoefte had aan een Neder

landschen consul. Zooals men weet is sedert in die behoefte

voorzien en vervult de heer Richard Charles Keun thans met

lof de betrekking van Nederlandsch consul in de Perzische

zeegolf.

Van de handelsbeweging te Boesjir, welke toch zeer belang

rijk is, geeft de heer Lycklama ons in zijn werk geen enkel be

richt. Hij had, het is duidelijk, een ongunstigen indruk van Boesjir

en haastte zich met zich inteschepen op een Engelsche stoom

boot naar Bassorah, aan den Sjat-el-Arab of samenloop van

Tigris en Eufraat gelegen. Hij wenschte den winter te Bag

dad door te brengen, om daarna, zooals hij ook gedaan heeft,

Assyrie te bezoeken en zijn weg weder naar Teheran te richten.

Wij mogen het betreuren, dat de heer Lycklama, ons zoo

weinig berichten omtrent den handel te Boesjir en in de Per
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zische zeegolf mededeelt; wij vinden echter daarvoor eenige

vergoeding in niet onbelangrijke handelsberichten van onzen

consul Keun, waarvan wij, door de welwillendheid van onzen

minister van Buitenlandsche zaken en van den chef van zijn

kabinet, den heer van Karnebeek, inzage hebben mogen nemen.

Voordat ik echter overga tot de mededeeling dier handels

berichten van den consul Keun wil ik vooraf een vluchtigen

terugblik werpen op de vroegere handelsbetrekkingen, welke er

tusschen Nederland en Perzië hebben bestaan.

Toen wij, Nederlanders, in de laatste jaren der 16e en in de

eerste der 17e eeuw in Azië als handeldrijvende natie ver

schenen, was de handel in de Perzische zeegolf genoegzaam

uitsluitend in handen der Portugeezen. Dezen hadden zich in

1514 van Ormus meester gemaakt en onder hun gebied was

die plaats de sleutel van de Perzische zeegolf geworden. Zij

hadden daar een hunner gouverneurs geplaatst, die deels zelf

voor eigen rekening den handel dreef, deels door vrijpassen of

carta's te verkoopen, het drijven van den handel en het voor

bij varen van schepen tegen geld vrijgaf. Onze nauwkeurige

landgenoot Huyghen van Linschoten, beschrijft Ormus onder

het gezag der Portugeezen, als de stapel van geheel Indië,

Perzië, Arabië en Turkije. Perzië, het behoeft niet herinnerd

te worden, is dan ook te allen tijde in verband met Tigris

en Eufraat een belangrijk punt in den wereldhandel geweest.

De Perzische zeegolf was de toegang tot een der hoofdverbin

dingswegen tusschen Indië en oostelijk en zuidelijk Europa.

Reeds in 1617 kregen de Portugeezen, die sedert 1580 onder

het gebied van Spanje waren geraakt, ook in den Perzischen

handel vijandige mededingers in de Engelschen, die reeds toen

een firman tot het drijven van handel van Abbas den Grooten

of een zijn er landvoogden verkregen.

In 1621 vestigde Pieter van den Broeck, die voor de Neder

landsche O. I. Comp. in Soeratte resideerde, de aandacht der

Nederl. bewindhebbers op het belang, dat er voor den Nederl.

handel in gelegen kon zijn, indien een gezant van de Nederl.

Comp. of van de Staten-Generaal aan den Sjah van Perzië

werd gezonden, want hij durfde toen reeds verzekeren dat

de Hollanders in Perzië goed vaccès”, beter zelfs dan de Engel

schen zouden bekomen.

Nog in datzelfde jaar was er reeds sprake van om een

schip van de Nederl. O. I. Comp in gezelschap van een

Britsche flotielje naar Perzië te zenden, doch tengevolge van

verschil over het voeren van de vlag, kwam daarvan toen

niets.

De bedoeling der Hollanders toen, was eigenlijk geen andere,

dan berichten in te winnen omtrent den handel aldaar en te

verspieden wat de Engelsche mededingers daar wel zoo uit

richtten.

In 1622 geraakte echter de Perzische golf weder voor goed

open, want in dit jaar werd Ormus, dat zooals wij zeiden,
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l als 't ware de sleutel was van de Perzische zeegolf door de

Perzen met hulp der Engelschen aan de Portugeezen ontwel

digd. Sedert deze gebeurtenis, maar vooral sedert een gecom

bineerde Engelsch-Hollandsche vloot van defensie onder den

admiraal Dedel in 1622 in de wateren van Soeratte verscheen,

werd er door de Nederl. comp. ernstig aan een Nederlandsche

vestiging in Perzië gedacht.

Zooals men weet, waren sedert juli 1619 de Engelsche en

Nederlandsche O. I Compagnien met elkander in verbond getre

den, een verbond echter dat den onderlingen naijver niet ver

minderde en slechts daarom van korten duur was.

Eindelijk in het jaar 1623 werd het lang beraamde plan

om in Perzië te handelen ten uitvoer gebragt. Het schip

Heusden, van de Nederl. geoctr. O. I. Comp, zette toen den

opperkoopman Hubrecht Visnicht met een behoorlijk cargasoen

en kapitaal te Ormus aan land en van daar reisde Visnicht

naar Ispahan ten einde te trachten aldaar een Nederl. factorie

te vestigen. De onderneming gelukte. Visnicht kreeg in Ispahan

een paleis tot factorie van Abbas den Grooten, en wat nog

meer waarde had, op den 21 Nov. 1623 een capitulatie in

optima forma, vervat in 23 artikelen allen ten doel hebbende

om den handel der Nederlanders boven dien van alle anderen

te ontlasten en te beschermen. (1) -

Het eerste artikel gaf vrijdom aan de Nederlanders om in

het gebied van den Sjah handel te drijven, het 3°, om dien

handel te drijven zonder betaling van tollen, in- of uitgaande

rechten, een begraafplaats werd aan de Nederlanders toegestaan

en alle overige artikelen toonen duidelijk hoezeer Abbas de

Groote, de bekende stichter der Sóf-dynastie, die van 1585 tot

1627 over Perzië regeerde, den handel der Nederl. Comp. in

zijn rijk wenschte te bevorderen.

In 1626 vaardigde Abbas gezanten af naar de Staten-Generaal

der Vereenigde Nederlanden en prins Maurits, en aan den

Nederl. koopman van Hasselt droeg hij op, nauwer betrekkin

gen tusschen Perzië en de Republiek aan te knoopen. Nadat

Abbas in 1627 was overleden, werd de verleende capitulatie

door zijn opvolger bevestigd in 1629, en in 1631 sloot boven

genoemde van Hasselt hier te lande, namens Perzië, een

nadere capitulatie, waarbij Reciprociteit tusschen de Nederlanders

in Perzië en de Perzen in Nederland tot grondslag lag,

zoodat sedert dien tijd ook Perzen en Armeniërs even als de

Engelsche avonturiers en de Schotsche natie afzonderlijke

handelslichamen in Nederland bezaten. Bovendien werd aan

genomen het beginsel, dat ieder in zijn eigen factorie, de

maten en gewichten van zijn land zou mogen gebruiken, wat

vooral voor de Nederlanders in Perzië een voordeelige bepa

ling was, omdat zij meermalen in maat en gewicht door de

(1) Contractenboek der 0. I. Comp. Dl. I bladz 161 sg
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Perzische kooplieden werden bedrogen. Reeds in Juni 1624

had de Nederl. O. I. Comp. ook een firman van het, naar het

schijnt te dien tijde nog onafhankelijke, opperhoofd der Zuide

lijke stammen te Sjiraz en Lahar verkregen, waarbij aan de

Comp. gelijken vrijdom in dat gebied en inzonderheid te Gamron

of Bender-Abbas werd verleend, als reeds bij de Capitulatie

van Abbas in het voorgaande jaar 1623 was toegekend.

Er berusten in het Rijks-archief nog cargalijsten of afschrif

ten dier lijsten, waarop, met opgave der prijzen, de in 1623,

1624 en 1625 in Perzië verhandelde koopwaren staan opgetee

kend. Bijzonder merkwaardig is het, dat de meeste dier goed

ren, welke op die lijsten, die nu ruim 250 jaar oud zijn, vermeld

worden, nagenoeg nog dezelfde koopwaren zijn, die als arti

kelen van invoer te Boesjir ook nu nog bij Mc. Culloch in zijn

Commercial Dictionnary worden opgenoemd.

Die oude Cargalijsten bevatten toch de navolgende artikelen

van invoer, als :

Nagelen, noten, macis, peper, kaneel.

Drogerijen, als Radix China, Rubarber, Curcumma, Aloë, verder

Benjuin, Ambergris, Muskus.

Sapan- en sandelhout, verder Gember, gedroogd en ge

confijt.

Borax, Gommelak;

Spiauter, Tin, Staal uit Vóór-Indie, Salpeter, Kruid, Kwik

zilver.

Rijst bij geheele scheepsladingen, vooral Suiker, zoowel poe

dersuiker als kandij.

Tabak.

Eenig Porcelein en Lakwerk.

Ongemunt Goud en Zilver en Realen, grove gestreepte Klee

den, toen uit Goezeratte, Cambaya en Sjind getrokken, doch

die nu door Engelsche en Zwitsersche fabrikanten worden

ingevoerd, ook verfwaren als Indigo, Cochenille.

Een artikel, dat nu veel, toen nog niet in Perzië werd inge

voerd, was de Koffie; doch omstreeks 1650 begonnen de Hol

landers de koffie, toen Cauwa of Cauwé genaamd, voor het

eerst van Mocha in Perzië in te voeren. Langzamerhand meer en

meer, werd de koffie een belangrijk artikel van invoer. De hoe

grootheid van den invoer van koffie in Perzië in onze dagen

zullen wij straks uit de mededeelingen van den Consul Keun

vernemen. Bij de aflezing dezer lijst zal men hebben opgemerkt,

dat de meeste dier artikelen, thans nog in Perzië gewild,

stapelprodukten zijn van onze markten of van die van

Neerlands-Indie, als bijv. Moluksche Specerijen, Koffie, Suiker

en Tin.

Ook de uitvoerartikelen van dien tijd waren grootendeels

nog dezelfde als nu. De voornaamste daarvan waren:

en Kirmansche wol. In het midden der 17e eeuw belastte de

Comp. zich ook met vrachtvaart tusschen Soeratte en Perzië,

voor Arabieren, Mooren en Perzen, de trouw waarmede de

Zijde

Nederl. in het nakomen hunner verplichtingen als vrachtvaarders

voor inlandsche kooplieden en jegens de douanen in Perzië zich

betoonden, droeg veel bij tot de achting, waarin zij geraakten, zoo

dat omstreeks 1651 het een spreekwoord werd, dat gelijk de wet van

Mohammet d' eenigste en suijverste wet is, alzoo ook de Hol

landsche schepen de beste schepen onder de zon zijn. (Generl.

missive, 19 dec. 1651).

De handel van de Nederl. O. I. Comp was aanvankelijk een

onderdeel van den handel in Soeratte; doch in 1626 werd Per

zië tot een afzonderlijk handelsgebied verheven en gesteld

onder het beheer van een hoofdbediende der Comp. met den

titel van Directeur. Het duurde niet lang of de Nederl. O I. C.

had drie huizen of factorijen in Perzië: te Ispahan, te Gamron

of Bender-Abbas en te Lahar, terwijl in Sjiraz een agent werd

geplaatst voor den inkoop van paarden en bokken vellen. Om

trent het midden der 17e eeuw vestigde de Comp. ook een resi

dentie te Bassorah, aan den Eufraat, een gewichtige handels

plaats, vroeger aan Perzië behoorende, maar omstreeks 16.40

daaraan door de Turken ontweldigd en onder de pasja's van

Bagdad gesteld. Ook in onzen tijd gaat dit Bassorah waarschijn

lijk een schoone toekomst als handelsplaats te gemoet, ten ge

volge van de stoomvaart op den Eufraat en in de Perzische

zeegolf.

Wat overal en telkens geschiedde, gebeurde ook met den

handel der O. I. Comp. in Perzië, hij leed weldra onder de

ontrouw der bedienden. Hier in Perzië ging dit zoover, dat

Hubrecht Visnicht, de stichter van dien handel, zich met een

aanzienlijk te kort in de boeken, uit de voeten maakte. Onder

zijn opvolgers werd dit kwaad dan wel weder verholpen, doch

uitgeroeid werd het hier in Perzië, evenmin als op eenig kantoor

der O. I. Comp.

In den aanvang sloot de Comp. haar handelstransactiën

met den Sjah zelven of met zijn factoors; doch later veranderde

dit, toen de Comp, door middel van inlandsche makelaars

handels-overeenkomsten sloot met Perzische of Armenische

kooplieden, die op vaste tijden met hun koopwaren uit het

binnenland aan de factoriën der Comp. kwamen, daar verkoch

ten in 't groot en de van de Comp. gekochte waren in détail in

het binnenland weder verkochten. Zoodoende bleef de risico

binnen 's lands voor rekening dier inlandsche kooplieden ;

maar nu ontstond toch weder een ander bezwaar en schade

voor de Comp, als haar agenten te veel krediet aan die ma

kelaars gaven.

Dit gebeurde o. a in 1668, toen de Comp. door te groot

vertrouwen in haar makelaar, niet minder dan f 623.480 te

kort kwam. Uit het belangrijk cijfer van dit deficit kan men

ten minste afleiden, hoe aanzienlijk de omzet der Comp. in

Perzië was. Nog een ander bewijs van den belangrijken handel

welke destijds in Perzië werd gedreven, ontwaarde ik uit een

verhaal van de schipbreuk van een Moorsch schip van Soeratte,
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waarvan de lading op 21 tonnen gouds geschat werd. De

handel der Mohammedanen uit Vóór-Indie op Perzië, was in

tusschen te allen tijde nog veel aanzienlijker, dan de handel

der Nederlanders en Engelschen aldaar.

In een handschrift van den advocaat van de Comp., van Dam,

vond ik omtrent de uitkomsten van den handel der Comp. in

Perzië o. a. ook nog dit aangeteekend, dat de Comp. in 1680

met een kapitaal van . . . . . . . . . . f 261,499

een zuiver avans behaalde van . . . . . . . a 294,460

in 1681 met een kapitaal » . . . . . . . . 306,000

een zuiver avans * . . . . . . . » 347.000

in 1682 met een cargasoen • . . . . . . . » 318,386

een zuiver avans » . . . . . . . » 673,428

terwijl in 1683 de winst bedroeg . . . » 374,668

dat is dus, zooals van Dam opgeeft, door elkander gerekend,

in vier jaren een winst van 153 °o. Het meeste bezwaar, wat

de Compagnie bij haar handel in Perzië ontmoette, leverde de

zijdehandel op. De levering van zijde was een regaal of mono

polie van den Sjah, en hij en zijn factoors legden, het er steeds

op toe, om meer zijde aan de Compagnie te verkoopen, dan

zij slijten kon en bovendien tot hooger prijzen, dan waarvoor

was gecontracteerd. Vooral in 1683 en 1684 ontstonden daar

uit groote geschillen, die zóó hoog liepen, dat de Comp. ten

slotte om zich tegen onrechtmatige benadeeling te vrijwaren,

toevlucht nam tot geweld, beslag legde op 13 schepen in de

Golf van Perzië en het eiland Kismis bezette.

Op deze daden van geweld volgden onderhandelingen; van

beide zijden werd wat toegegeven, de Compagnie ontruimde

het eiland Kismis en de Perzische regering beloofde beter

nakoming der Contracten ; doch zoodra was het eiland niet

door de Comp. wedergegeven of nieuwe moeielijkheden ont

stonden. Na een ambassade onder den opperkoopman van

Leenen werd de wederzijdsche verhouding wel wat beter, maar

een tweede ambassade onder den opperkoopman Hoogkamer

was noodig, eer in 1694 een nieuwe overeenkomst over de

leverantie van zijde tusschen de Comp. en den Sjah tot stand

kwam. Gebeurtenissen in Perzië, ziekte en groote sterfte in dat

land verijdelden de ten uitvoerlegging van dit nieuwe con

tract, zoodat in 1704 een nieuw gezantschap door de Comp.

naar Ispahan werd afgevaardigd. Van het jaar 1701 tot het

jaar 1722, toen de inval der Afghanen plaats greep, ging de

handel van de Compagnie intusschen weder rustig in Perzië

voort en behaalde dit handelslichaam zelfs weder groote win

sten, vooral ten tijde toen het beleid des handels was toever

trouwd aan den directeur Francois Castelijn.

Een statistieke opgave van de winsten en verliezen der Com

pagnie op haar respectieve kantoren, van 1700-1755, in het Rijks

Archief berustende, geeft daarover belangrijke inlichtingen.

Uit die opgaven blijkt, dat de Compagnie met haar handel

in Perzië:
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in 1701 een winst behaalde van . . . f 584,750.

m 1702 » » » » . . . » 497,531.

t/ 1703 » // vr » . . . m 547,423.

t/ 1704 m. // t? Af . . . t/ 715,623.

» 1705 een klein verlies ad. - . f 7135.

» 1706 een groote winst » » 1.289,378.

» 1707 m winst » . . . . m 623,658.

m 1708 w » » . . . . m 650,736.

» 1709 m » » . . . . » 567,797.

Met uitzondering van 1718, toen slechts ongeveer 2 ton winst

werd behaald, bleef de winst tot en met 1721 voor de Com

pagnie zeer voldoende, een enkele maal daalde zij tot ongeveer

4 ton, maar meermalen ook steeg de winst in dien tijd tot

ongeveer 8 ton gouds.

Het tijdvak, dat tusschen. 1723 en 1753 besloten ligt, was

een tijdvak van onrust en oorlog in Perzië. De Sofi-dynastie

was in 1722 van den troon verjaagd door de Afghanen en

dezen werden weder na eenige jaren door Nadir Sjah of Koeli Khan

naar het zuiden teruggedreven. Het bleef een eindelooze

worsteling in Perzië, waarbij nog kwam een oorlog met Mus

covie. In dien langen strijd gebeurde het, dat de Nederlandsche

kooplieden te Gamron in 1729 door de Afghanen werden gedood.

Natuurlijk dat ook de handel in Perzië toen kwijnde. Op de

tabel der winsten van de Comp. vindt men dan ook in de

statistieke opgaven in dat tijdvak, veelal blank papier, zonder

cijfers, of een groote daling in de winsten. Van 1735 tot

1740 kwam er weder eenig meer leven, en wisselden de winsten

voor de Compagnie zich af, tusschen de cijfers 250.000

171.000, 148.000, 153.000, 98.000 en 75.000 gulden overwinst.

In 1744 echter werd de behandeling, welke de Nederlandsche

kooplieden moesten ondervinden, schier ondragelijk. Het kantoor

te Ispahan had alle beteekenis verloren en werd daarom ont

ruimd; daarentegen begon omstreeks dien tijd. Bender à Boesjir

als handelsplaats op te komen. Doch sedert geruimen tijd had

zich een goed deel van den handel dieper in de Perzische zee

golf, te Bassorah aan de vereeniging van Tigris en Eufraat

verplaatst. Over alle kantoren in de golf, behaalde de Comp.

in 1749 nog een netto winst van f 113000 ruim, maar na

1753 daalden de winsten tot 58 á 59000 gulden.

Intusschen was de loge, welke de Compagnie te Bassorah

had, reeds zóó verwaarloosd, dat zij in 1753 van ouderdom

instortte en in dat zelfde jaar werden onze kooplieden in die

stad, welke onder het gebied van Turksche Pasja's stond,

nadat zij reeds lang gekneveld waren geworden, eindelijk zelfs

door de Turken gevangen genomen en niet dan tegen hoogen.

losprijs geslaakt.

De toestand werd eindelijk zoo ongunstig, dat de Gouverneur

Generaal en Rade van Indië op 21 Juli 1753 besloten de

Compagnie's kantoren te Bassorah, te Bender-Boesjir en Bender

Abbas of Gamron, geheel in te trekken en den zetel van
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's Comp. handel als eenig kantoor over te brengen naar het

eiland Karakh.

Intusschen waren de schoone dagen van Aranjuez vervlogen,

ook hier in Perzië waren de Hollanders in den echten pruiken

tijd vervallen. Engelschen en Mooren verdrongen ons uit den

handel, talloos zijn de klachten, die men in de brieven der

Comp. aantreft, over die gehate mededingers, maar bij die klachten

vergat men veelal, dat de schuld minder lag aan de concurrenten

dan aan zich zelven en aan het ongelukkige stelsel der Comp.

De handel ging met de Hollanders niet mede naar Karakh,

de stroom was nu naar Boesjir en de directie van de Nederl.

Comp. in Perzië was bovendien nog dom genoeg om rechten

op haar eiland Karakh te heffen, waardoor zij de weinige han

delaars, die er nog kwamen, verjoeg.

In 1764 was eindelijk de handel der Comp. in Perzië tot zoo

gering cijfer en beteekenis gedaald, dat men er over raadpleegde

ook Karakh met het beste fatsoen te verlaten, en terwijl men

hiermede te Batavia bezig was en met groote deftigheid orders

naar Perzië opstelde, werd de kwestie onverwachts opgelost,

toen een woeste Khan, Mira-Mahamma genaamd, vermoedelijk

een hoofd der zuidelijke Zendstammen, het eiland Karakh over

rompelde, de Hollandsche vestiging in zijn bezit nam, den

koopman en zijn volk verjoeg en dwong naar Boesjir de wijk

te nemen.

Hiermede liep de handel van de Nederl. O. I. Comp. in Perzië

geheel te niet. Gelijk schier overal, liet ook hier de O. I. Comp.

als een verrotte boom, door gebrek aan aanvoer van sappen,

haar vruchten van de takken vallen. De herinnering aan de

Nederlanders is echter nog niet in Perzië uitgewischt.

Wij hebben dit reeds opgemerkt uit de woorden door den

regeerenden Sjah tot den heer Lycklama à Nyeholt in 1866

en in 1868 tot den heer Keun, onzen consul gesproken, toen

de Sjah met zeker welgevallen in herinnering bragt de oude

handelsbetrekkingen tus-chen Nederland en Perzië.

De Nederlandsche regeering droeg in 1868 aan den heer

Richard Charles Keun een zending op naar Perzië, hoofdzake

lijk ten doel hebbende om de banden van vriendschap tusschen

de beide rijken, Perzië en Nederland, te versterken, de belang

rijke bronnen van handelsverkeer met Perzië te onderzoeken

en de vestiging van Nederlandsche consulaten in Perzië voor

te bereiden en zoo mogelijk tot stand te brengen.

Met buitengewone voorkomenheid, met grooter onderscheiding

zelfs dan gezanten van groote mogendheden, werd de heer Keun

zoowel door den Sjah, als zijn voornaamste ministers en land

voogden ontvangen en bejegend, en telkens werd er door den

Sjah en door zijn hooge staatsambtenaren toespeling gemaakt

op de vroegere betrekkingen tusschen de beide landen, en de

wensch duidelijk te kennen gegeven, hoe gaarne men in Perzië

die oude banden weder zou zien aangeknoopt. Misschien vergis

ik mij, maar die groote, buitengewone beleefdheid van de zijde
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der Perzen gaf mij den indruk, alsof de Perzische regeering

niet ongaarne in de Nederlanders zocht te vinden, goede, ver

trouwde raadgevers, omdat de Perzische regeering noch in Rus

land, noch in Engeland, om licht te bevroeden redenen, een on

verdeeld vertrouwen stelt. Ik voor mij intusschen, zou het zeer

weinig raadzaam achten, dat Nederland ooit een gezantschap in

Perzië onderhield. Over het houden van gezanten in l'erzië,

ontwikkelt Dr. Polak, ll. bladz. 45. Dl. II. zeer gezonde en

juiste begrippen. Wat mij echter wel noodzakelijk toeschijnt, is

het sluiten van een nieuw handelstraktaat. Het terrein, wat

betreft de publieke opinie, zoowel bij de regeering als den handels

stand, is daartoe voor ons in Perzië bijzonder goed voorbereid.

Het ligt dus aan ons indien wij er geen gebruik van maken.

De goede trouw der Hollanders, is bovendien in Perzië nog in

groote eere.

De stelling als consul van den heer Keun werd zeer versterkt

en veel aanzienlijker, toen in 1870 de Nederlandsche regeering

het gelukkige denkbeeld had, van in dat jaar de korvet Curaçao,

kommandant Jhr. Bowier naar de golf van Perzië te zenden,

om daar de Nederlandsche vlag te vertoonen. Bassorah, Mo

hammera, Fas, Kweït, een Arabische haven, met 30,000 in

woners, Boesjir en Bender Abbas, werden door de Curaçao

bezocht. In Boesjir werd een vlaggestok geplant voor de woning

van onzen consul en onder militaire eerbewijzen van de Perzische

troepen en van een detachement Nederlandsche matrozen, en

onder het gejuich der menigte werd de Nederlandsche vlag

aldaar in top geheschen. Hoe grooten indruk deze gebeurtenis

te Boesjir maakte, leeren wij o. a. kennen uit een brief van

eenige inwoners van Boesjir, in het Soerabaiasch Handelsblad

van 24 September 1870 geplaatst, alwaar men o. a. leest:

"Wij zijn zelven geen Nederlanders, maar wij drijven zaken met

de Nederlandsche bezittingen, en dier belangen zijn ook de onze”.

• De consul heeft den tact gehad de toegenegenheid van den

Sjah en de overige grooten des lands te verwerven en zijn

verzoeken zijn tot heden nimmer afgewezen. Hij heeft van den

souverein verkregen dat de hooge belasting op de waterme

loenen, die hier het voornaamste voedsel en drank vormen der

armen, is afgeschaft. Andere grieven heeft hij weten te her

stellen en ieder prijst hem wegens zijn humaniteit en wegens

de maatregelen die hij heeft genomen, tijdens de tegenwoordig

hier heerschende schaarschte aan koren.”

» In dien tusschentijd kwam hier de Curaçao, kommandant

Bowier; de consul ontmoette hem in Bassorah en na verschil

lende plaatsen bezocht te hebben, bracht hij hem hier te Boesjir.

De indruk hier door de Curaçao te weeg gebracht is ongemeen

en zeer gunstig voor het prestige van Nederland. Ten gevolge

der innemende manieren van den kommandant en het état

major en het goede gedrag der bemanning, ontstond hier veel

sympathie, en op alle plaatsen in de Perzische golf worden

thans de Nederlanders geprezen, en koestert men de hoop hen
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terug te zien komen, en de ontvangst die hun te beurt is ge

vallen van Perzianen, Turken en Arabieren is nog nimmer aan

eenig schip van een andere mogendheid betoond.”

» Voor de positie van den consul hier is het bezoek van het

schip onbetaalbaar geweest, velen komen hem thans bezoeken

ter wille van zijn vlaggestok. De Oostersche volken en vooral

de Persianen worden voornamelijk geleid door den schijn en

hun verbeelding. Oordeelende naar het uiterlijk schenen zij

te denken, dat Nederland niet onafhankelijk was en het recht

niet had een eigen vlag te voeren, en dientengevolge gaven zij

weinig regard op diens vertegenwoordiger hier. Sommige lie

den hadden er belang bij dit denkbeeld onder de hand aan

te wakkeren.”

» De kommandant Bowier, die dat bespeurde, en naar alles

informatie nam, begreep den toestand spoedig. Twee officieren,

de heeren Adams en Bruijn, kwamen aan den wal en binnen

drie dagen was tot verbazing en bewondering van iedereen,

nabij de zee in het Europeesche kwartier, een fraaie vlaggestok

opgericht.”

»Toevallig trof de dag bestemd voor de inwijding, samen met

een groot nationaal godsdienstig feest in Perzië, genaamd Noo

roos, hetgeen beschouwd werd als een goed voorteeken. Om

streeks acht uur 's morgens landden 250 man van de Curaçao

in goede orde voor het paleis van den Gouverneur, waar zich

een detachement artillerie en een korps muziek bij hen aansloot.

Voorafgegaan door den consul, den kommandant en alle officie

ren, ging de kolonne met ontrolde banier en slaande trom door

de stad, onderweg voegde de Engelsche consul zich bij hen en

zoo bereikten zij den vlaggestok, waar het halve garnizoen met

een ander muziekcorps reeds op hen wachtte. De vlag werd

geheschen door een dek-officier, de Nederlandsche en Perzische

troepen presenteerden de wapens en riepen: lang leve de Koning!

Daarna hield de kommandant een toespraak en gaf den stok

aan den consul over, waarna de plechtigheid was afgeloopen.

Niet alleen alle bewoners der stad, maar verscheiden duizenden

landbewoners waren toegestroomd om deze ceremonie bij te
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wonen; de straten waren propvol en allen waren met de zaak

zoo ingenomen, dat niet de minste ongeregeldheid voorviel, wat

anders in Perzië nog al eens gebeurt.”

»De Gouverneur was zoo ingenomen met de Curuçao, dat hij

tonnen vol ververschingen zond aan de naar de booten terug

keerende bemanning, iedereen aan boord werd geprezen en de

Nederlandsche belangen wonnen veel door deze gebeurtenis.

Velen herinnerden zich de Nederlandsche bezetting van Karakh

en de overleveringen waren allen in Nederlands voordeel. Toen

de consul het vorige jaar dat eiland heeft bezocht, waren de

bewoners zeer verheugd, denkende dat Nederland er weder be

zit van wilde nemen.”

Onder de brieven van den heer Keun, onzen consul, vindt

men onder dagteekening van den 18 November 1868 een

LYCKLAMA A NYEHOLT,

rapport over den handel te Bendir-Boesjir, dat mij der vermel

ding waardig toescheen. Hij schreef daarin, (gelijk al zijn

brieven is ook dit rapport in de Fransche taal geschreven) o.a.

het navolgende.

»Tous les objets d'importation sont de provenance Hollandaise

»(Java) et Anglaise parles Indes. Il arrive (te Boesjir namelijk)

»actuellement par an, de nos colonies six ou sept (Lycklama

zegt 16,) navires, chargés de sucre brut.

125,000 pikols à 20 fl. . . . . . . f 2,500,000

café, 500 sacs à 20 m . . . . . . . . . . w 10,000

épices . . . . . . . . . . . . . . . . • 10,000

sucre candi . . . . . . . . . . . . . . * 25,000

étain en saumons de 5 à 6 fl. le man . . . . n 50,000

planches . - - - - - - - - - - - - " 5,000

sacs vides (gunny bags). . . . . . . . . . » 10,000

cassia . . . . . . . . . . . . . . . . " 20,000

Plus à Bender Abassi sucre brut 25,000 pikols à

20 fl . . . . . . . . . . . . . . . . » 500,000

total. florins. 3,130,000

»On exporte de Bendir Bouchir pour Java, du blé, des dattes,

wdu beurre, des raisins secs, des amandes, des noix, des pois,

wdu sel, 10 à 15 chevaux, du cumin et autres graines, le tout

»pour une valeur annuelle moyenne de 300,000 florins, qui

»varie selon les demandes. Dans cette somme ne figure pas

»l'opium, dont on ne connait pas encore la quantité.”

»La différence de l'exportation à l'importation est expedice

»à Java en pièces d'or (badjakliks) et en piastres fortes d'Es

»pagne. Les Anglais importent:

Manufactures pour. . . . . . f 4,000,000

Fer, cuivre, plomb, bronze etc.. . . » 1,400,000

Fayences, verreries, esprits, thè . . . . . . . • 375,000

- total. florins. 5,775,000

Ils exportent du coton, de l'opium, des soies, des graines,

du beurre, des chevaux, du tabac, des amandes, des raisins secs,

des dattes, des tapis etc. pour la somme d'environ.f 3, 125.000

De invoer van Java is dus. » 3, 130,000

De invoer der Engelschen is dus. . » 5,775,000

totaal. f 8,905,000

terwijl de uitvoer naar Java . . . . . . . . . 300,000

en naar Indië (Engelsch) . . » 3,125,000

totaal. f 3,425,000

Een gedeelte van het verschil tusschen in- en uitvoer wordt

gedekt door muntspecie, een ander gedeelte door wissels.

Manufakturen en thee worden door ons dus niet ingevoerd.

Keun zocht naar de monsters der manufakturen, op de Perzische

markt gewild, om te weten of wij met de Engelschen zouden

kunnen concurreeren. Van de thee, berigt hij: wcelui de Java

est assez recherché. On préfère le noir avec un leger goût

de brûlé.”



KORT VERSLAG VAN

Wat hij van de suiker zegt is, dunkt mij, niet onbelangrijk

voor onzen handel.

»Quant aux sucres,” zegt onze consul Keun, jusqu' en 1862

won en importait pour 1,125,000 flor. et l'importation actuelle

wde 3,000,000 pourrait être augmentée considérablement. On

»l'expédie de Java, des nos. 16, 17, 18, 19, 20, qui sont tous

»vendus au même prix et portés à Yezd pour être raffinés.

»Le n°. 16 convient beaucoup mieux que les autres, car quoi

»que contenant plus de déjets, les Persans trouvent qu'il possède

plus de principes saccharins. C'est pourtant celui qui est le

»moins expédié de Java.

»Le sucre en pains importé par Tauris est Français. Chaque

"pain pèse 3 kilos, ce qui est la grandeur préférée, car les

» Persans se font continuellement des cadeaux de sucre et ils

»aiment de petits pains pour pouvoir en offrir un plus grand

enombre. Ils veulent anssi que chaque pain ait une légère con

wcavité dans le fond, pour contenir les plis du papier et rester

»bien d'aplomb”.

De Heer Keun is van oordeel dat wij met goed gevolg tegen

de Fransche suikers zouden concurreeren, indien wij er maar meer

van zonden, volgens het gegeven model, maar Boesjir, omdat

de afstand van Boesjir tot Teheran per karavaan veel korter

en minder kostbaar is dan de weg over Trebizonde en Tabriz,

waarover de Fransche suikers komen. Een karavaan van

Boesjir naar Teheran heeft 40 dagen ongeveer noodig, over

Trebizonde en Tabriz spilt zij 3 à 4 maanden.

Het gewicht der suikers wordt gerekend per mand of pond

van Boesjir, gelijkstaande met 73/, Engelsch pond. De prijs

wordt berekend per krans, eene krans is gelijk aan 50 cts

Hollandsch ongeveer. ,,En somme,” eindigt de heer Keun,

onotre commerce par Bouchir pourrait prendre beaucoup plus

wd'extension, si on voulait prendre la chose à coeur.”

Een jaar later, op den 5den November 1869, toen de heer

Keun, door zijn verblijf in Perzië en door het vertrouwen,

dat hij had weten te winnen, nog beter in staat was gesteld,

om met meer nauwkeurigheid berigt te zenden over denhandel

in Boesjir, zond hij een gedetailleerd rapport daarover aan

onze regeering, die daarvan een uittreksel heeft geplaatst in

de Staatscourant, maar dat, naar het schijnt, hier te lande weinig

opmerkzaamheid heeft getrokken. De tijd was dan ook niet goed

daarvoor geschikt, te midden van den oorlog tusschen Duitsch

land en Frankrijk. Ik zal dat rapport niet voorlezen, het treedt

in te veel bijzonderheden, voor deze vergadering, maar voor

onzen handel, komt het mij ten minste voor, als zeer belang

rijk te zijn, ik heb er daarom een afschrift van genomen en

kan dus als bijlage van mijne mededeelingen dienen.

Ik wil alleen op eenige weinige punten van dat rapport de op

merkzaamheid vestigen; 1° dat erjaarlijkste Boesjir 110à 120,000

pikols suiker worden ingevoerd uit Batavia, vertegenwoordigende

een waarde van 5 1/2 à 6 millioen francs; 2°. dat naar het oordeel

n
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van onzen consul, onze suikerfabrikanten meer in het groot nog,

rechtstreeks uit Nederland suiker zouden kunnen invoeren, want

dat de geraffineerde suikers zeer getrokken worden in Perzië,

zoodat 200 à 220,000 kilos, gemakkelijk aldaar kunnen worden

geplaatst; 3°. dat de handel van Java op Perzië, welke waarlijk

reeds niet onbeduidend is, geheel in handen is van Armeniërs

en eenige Perzen. Waarom, vraagt de heer Keun terecht, ver

waardigt zich de handelmaatschappij, noch eenig Neder

landsch handelshuis zijn opmerkzaamheid op dien tak des

handels te vestigen. Eindelijk geeft de heer Keun de soor

ten op van de manufacturen, in Perzië gevraagd, die in

niet geringe hoeveelheden daar worden ingevoerd en van

Engelsch en Zwitzersch, nooit van Nederlandsch fabrikaat zijn.

Waarom worden wij ook in dat artikel gemist? Zelfs onze

Nederlandsche kaarsen, (, bougies van Rotterdam” noemt de

handel die in Perzië) worden ingevoerd, maar niet door Hol

landers, hoewel de Hollandsche kaarsen boven de Engelsche

worden getrokken.

»Il serait à désirer qu'une maison Hollandaise exploite ce

pays” roept de heer Keun uit, een Schotsch huis heeft het

beproefd en maakt goede zaken.

Na het vertrek van het Nederl. oorlogschip de Curaçao,

kwamen de inlandsche kooplieden in Perzië bij den heer

Keun, om monsters van onze producten. Zij vroegen monsters

van katoen en manufacturen van allerlei soort en breedte en

van 1 meter lang, evenzoo van allerlei lakens van linnen

goederen, van aardewerk, van geraffineerde- en broodsuiker,

van papier, van bougies, ook van wat bier, van sterke dranken

van Edammer en zoetemelksche kaas, enz.

»J'ai tout lieu de croire,” zegt de heer Keun in een brief van

24 April 1870, die aan de kamers van koophandel is medege

deeld, "gu'un bâtiment qui arriverait par Suez avec un charge

ument de tous ces articles, surtout du sucre, de la bière, du

wgin, des bougies, pourrait les placer fort avantageusement.

»Ou pourrait y ajouter des miroirs, quelques meubles, des

»lithographies coloriées et encadrées. (1)

Dat men in den aanvang met eenige moeielijkheden zal te

kampen hebben, dat men in den beginne een vertrouwd agent

zal moeten zoeken of daarheen zenden, dat men nieuwe han

delsbetrekkingen zal moeten aanknoopen, die anderen reeds

lang aangeknoopt hebben, dat men tegen mededingers zal moe

ten kampen, wie zal dit ontkennen, ook de heer Keun ziet dat

niet voorbij. Toch gelooft hij, dat er kans van slagen voor

(1) Een nog later, zeer belangrijk rapport over den handel te Boesjir,

d.d. 1 Junij 1872, vindt men in: ,,Verzameling van Consulaire en an

dere berichten, enz. Jaargang 1872. Deel III, bladz. 557. Vooral de

handelaar vestige op dat verslag zijn aandacht.
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onzen handel in de Perzische golf bestaat. Bij welke onderne

ming bovendien bestaat er geen risico en na de ondervinding

van den laatsten tijd, veroorloof ik mij de vraag, welke tocht

is voor het kapitaal gevaarlijker, een tochtje van Boxtel naar

Wezel, naar Colorado, Maxwel Estate, Caribou, of naar welke

andere provincie van Luilekkerland, van Amerikaansche spoor

wegtochten spreek ik niet eens, of wel een tocht naar de Per

zische zeegolf door het kanaal van Suez, en op welk hoofdkussen

zou onze handel wel het rustigste slapen, op een kussen van

Kirmansche wol uit Perzië gehaald of op een baaltje katoen

uit Liverpool afkomstig?

Doch alle scherts terzijde gelaten, ik heb slechts willen

aanwijzen hoe wellicht ook voor ondernemende handelaars een tak

te grijpen ware van dien grooten handel, welke er in de Perzische

zeegolf gedreven wordt. Boesjir en Bassorah zijn de plaatsen,

waarop men in de eerste plaats zijn aandacht heeft te ves

tigen. Men zal in den aanvang voorzichtig moeten zijn, de

risico binnen 's lands aan de inlandsche kooplieden steeds

moeten overlaten, maar dat de handel, nu tusschen Batavia en

de Perzische golf door Armenische huizen grootendeels ge

dreven, kan worden uitgebreid en dat een deel daarvan ook in

handen van Nederlandsche huizen zou kunnen geraken, daarvan

ben ik schier overtuigd. Het grootste bezwaar ligt voor den

|
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Europeschen handelaar in het credietstelsel, bij de Perzische

handelaars in gebruik, somtijds wel eens in misbruik. Betaling

à comptant in spetie is daar geen usantie en bij het aannemen

van wissels moet voorzichtigheid gebruikt worden. Zou echter

dat bezwaar niet te vermijden zijn, door voor de uit Eu

ropa aangevoerde goederen, goederen van de markt te

Boesjir in ruil aan te nemen, mits die te Mascate kunnen

gesleten worden. Mascate toch is sedert eeuwen geweest en

is dat nog, een brandpunt van handel, van waar een levendig

interkoers gehouden wordt met de Perzische zeegolf, Arabië,

Bombay en de talrijke handelsplaatsen op de oostkust van

Afrika.

Daarom zou de vraag overweging verdienen, of een handels

onderneming op de havens van de Perzische zeegolf met

stoomschepen ook in verband zou te brengen zijn, met den

handel op de oostkust van Afrika. Ik durf mij daarover

niet verder uitlaten, als in handelszaken geen deskundige.

Ik voor mij, ik heb hier slechts willen voldoen aan de be

scheiden taak van verslaggever, ik had daarbij vollediger

en uitgebreider kunnen zijn, doch ik meende, dat het hier niet

de plaats was om in te veel bijzonderheden te treden, en ik

heb mij het gezegde van een Fransch schrijver te binnengebracht:

vl'art d'ennuyer, c'est de tout dire.”



 







 


