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M I S S I V E , ingekomen in de zitting van den 12den
September 1872.
's G R A V E N H A G E , den 16de» September 1872.

Ik heb de eer U Hoogedel Gestr. aan te bieden het by
a r t . 60 der Grondwet voorgeschreven jaarlijksch verslag
van het beheer der overzeesche koloniën en bezittingen en
van den staat waarin zij zich bevinden.
Even als de laatste keeren bevat dit verslag voor elke
der hoofdgroepen Nederlandsch Indie, Suriname en Cu
racao , de statistiek over het afgeloopen j a a r , met mededeelingen welke zich aan het vorig verslag aansluiten en
loopen voor zoo veel Nederlandsch Indie betreft, tot den
I5den Augustus j l . , zoo ni"t iets bijzonder meldenswaar
digs, waarvan ter plaatse blijkt, het opnemen van latere
berigten wenschelijk heeft doen achten, en wat de beide
andere hoofdgroepen aangaat, tot 1°. te voren, terwijl
later ontvangen berigten daar by noten zyn vermeld.
Als eerste bijlaag, gelieve U Hoogedel Gestr. hierbij
aan te treffen een tot dit einde door de welwillendheid
van den oud-Gouvernour-Generaal van Nederlandsch I n die, den heer M. P. M I J E R , verkregen overdruk van
zijne redevoering bij de overdragt van het bestuu" over
die gewesten aan den tegenwoordigen Landvoogd, uitgesproken, en het door hem gegeven — tot dusver slechts
voor een klein gedeelte ter kennis van het algemeen gekomen — overzigt van zijn vijfjarig beheer behelzende.

te laten in de regeling, behoudens zekere voorwaarden»
der formatie van het bij de Algerneeno Rekenkamer beneden
den rang van secretaris bescheiden personeel (verg. hoofdstuk Cc, § 1). Verder is de Landvoogd in Mei j l . gemagtigd
om ook do formatie van zynen staf', mits de jaarlijkscho
uitgaven de organiek daarvoor toegestane som niet overschrijden, vast te stellen buiten bemoeijenis van het Opperbestuur.
Het personeel van den Raad van Indie onderging godurende 1871, na de vervulling door de heeren mr. W .
RAPPARD en H. M. ANDRÉE W I L T E N S (zie het vorig verslag

bladz. 2) der twee in Maart van dat j a a r ontstane vacatures ,
geene verdere verandering, zoodat het colleg'e onder uit. 1871
was zamengesteld uit de heeren F . N . NIEUWENHUYZEN,
vice-president, O. VAN R E E S , generaal-majoor, E. C. F .
H A P P É , mr. VV. RAPPARD en H. M. A N D R É E W I L T E N S , leden.

Laatstgenoemde, blijkens 't vorig verslag naar Indie op
reis. nam zitting 31 Augustus 1871.
Onlangs (April 1#72) is eene vacature ontstaan door hei
uittreden van het raadslid O. V A V R E E S , die, hangende het
door hem aan den Koning gevraagd eervol ontslag uit
'slands dienst, met toekenning van pensioen, door den
Gouverneur-Generaal, onder nadere (en sedert verleende)
goedkeuring des Konings, op zijn verzoekeervol van zijne
botrekking ontheven werd, wegens ziekte, met vergunning
om Nederlandsch Indie te verlaten. Sedert is aan den heer
VAN REES het verzochte eervol ontslag uit 'slands dienst
verleend, met toekenning van pensioen , gerekend van
1 Mei j l . , en is in zijne plaats tot raadslid benoemd, met
herstelling in vorige ancienneteit. de heer mr. F . M. C. PKLS
De Minister van Koloniën,
RIJGEEN, aan wien in Maart 1871 een verlof naar Nederland was verleend tot herstel van gozondheid (Koninklijke
FRANSEN VAN DE PUTTE.
besluiten van 10 en 19 Junij 1872, n°. 12 en 17), en die
in het najaar naar Indie vertrekken zal.
Aan den Heer Voorzitter van
de Tmeede Kamer der Staten-Generaal.
De aandacht blijft er op gevestigd om, door vereenvoudiging ook in de raadpleging van den Raad van Indie in
zaken van minder gewigt, de bezwaren op te heffen welke
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uit eeno te groote uitgebreidheid van 's Raads werkkring
K O L O N I A A L V E R S L A G van 1872.
noodwendig moeten voortvloeijen.
Ten einde bij dringende noodzakelijkheid tot vertrek
A. Grondgebied e n bevolking.
buiten Nederlandsch Indie, wegens ziekte, van den vice§ 1. Grondgebied.
president of de leden van den Raad van Indie, den
Gouverneur-Generaal i n d e gelegenheid te stellen, met toeDe verschillende opnemingen en onderzoekingen tot ver- passing van art. 10, 2de lid, Regeringsreglement, des gemeerdering der kennis van de gedaante en de oppervlakte vorderd de door hen te verlaten plaatsen door anderen te
van het grondgebied werden voortgezet. Bijzonderheden doen innemen, werd bij 's Konings besluit van 4 Februarij
deswege worden aangeteekend, wat de topographisihe en 185'J , n°. 7 8 , den Landvoogd de bevoegdheid geschonken
statistische opnemingen betreft in hoofdstuk B , § 3 , en I . om den betrokkene, in stede van verlof (waardoor geene
afd. V , in welke laatste afdeeling ook over agrarische vacature in den zin vau bedoeld artikel kon geacht worden
onderzoekingen wordt gehandeld, terwijl de geographische te ontstaan), onder nadere goedkeuring des Konings onten hydrograpbische werkzaamheden besproken worden in heffing uit zijne betrekking te verleenen, met vergunning
hoofdstuk E , § 4 , en de onderzoekingen dor mijn-ingenieurs om Nederlandsch Indie te verlaten onder genot van wachtin hoofdstuk O , afd. I I .
geld en vrijen overtogt.
De in 't vorig verslag aangekondigdo poging tot vcrkrijEene vroeger gepomen "oeschikking, mede met het doel
ging van meerdere kennis nopens de plaatselijke gesteld- om den Raad zooveel mogelijk voltallig te houden of des
heid op Nieuw-Guinea is slechts gedeeltelijk kunnen worden noodig van de bevoegdheid bij art. 10 Regeringsreglement
ten uitvoer gebragt, doch zal op meer afdoende wijze verleend, gebruik te maken, was het Koninklijk besluit
worden herhaald (verg. hoofdstuk C , § 3 , onder Ternate). van 5 February 1858, n°. 6 9 , waarbij de GouverneurGeneraal is bevoegd verklaard om onder's Konings nadere
§ 2. Bevolking.
goedkeuring te beschikken op de verzoeken om ontslag van
Eene statistiek der bevolking van Nederlandsch Indie den vice-president of de leden van den Raad van I n d i e ,
over 1871, ingerigt naar het voorbeeld der laatste jaren met dien verstande dat de ontslagene werkzaam blijve tot
en ontleend aan dezelfde (meerendeels onzekere) bronnen dat zijn opvolger, op de inmiddels ouverwyld in te dienon
als vroeger, wordt aangetroffen in bijlagen B , n°. 1—16. voordragt, zij aangewezen.
Omtrent den aanwas der bevolking in een achttal geOnlangs is het wenschelijk voorgekomen deze laatste
westen van J a v a , waar kadastraal"statistieke bureaux in bepaling meer in overeenstemming te brengen met het bowerking zijn, worden gegevens aangetroffen in de bij hoofd- sluit van 1859, in dier voege dat de Gouverneur-Generaal
stuk JT, afd. V , S 2 , overgelegde bijlage P .
bevoegd zij aan den vice-president of de leden van den R a a d ,
even als bij ontslag uit het ambt, ook bij ontslag uit de
B.
Opperbeheer.
uienst, vergunning te verleenon om, in geval van geconOp 1 Januarij 1872 werd het bestuur over Nederlandsch stateerde ziekte, Indie te verlaten vóór dat een opvolger
Indie uit handen van den aftredenden Landvoogd mr. zij aangewezen.
P . MIJER overgenomen door den benoemden GouverneurDaartoe strekte 's Konings besluit van 3 Februarij 1872,
Generaal mr. J . LOUDON.
n°. 2 2 , houdende aanvulling van dat van 5 Februarij 1858,
Op den reeds vroeger ingeslagen weg om , waar dit zonder u c . 6 9 , in dien zin, dat van de verpligting tot voortgezette
bezwaar mogelijk bleek, bevoegdheden die tot hiertoe bü tijdelijke deelneming aan de werkzaamheden van den Raad
den Gouverneur-Generaal berustten, op de departements- ontheffing kan worden verleend, wanneer dringende noodzakechefs over te dragen, werd voortgegaan (verg. hoofdstuk B , Ujkheid tot vertrek wegens ziekte voldingend is gestaafd
§ 1, en H hierachter). Ook van de zijde van het Opper- en op dien grond dat vertrek verlangd wordt. De vertrekbestuur vond het beginsel van decentralisatie verdere toe- kende zal dan alleen genieten vrijen overtogt, terwijl de
passing, door den Gouverneur-Generaal eens vooral vrijheid regeling van zyn pensioen in Nederland zal plaats hebben.
Bijblad van de Nederlandsche Staats-courant. — 1 8 7 2 — 1 8 7 S . '
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C. Mededeelingen van staatkundigen en
algemeenen aard.
5 1.

Betrekkingen met het buitenland.

In het belang van eene nadere regeling der wederzijdsche
betrekkingon van Nederland on Groot-Britannie in verband
tot de moeijelijkheden , waartoe de toepassing, voor zooveel
Suroatra betreft, van het tractaat van 1824 [Nederlandsen
Staatsblad n°. 39, Indisch Staatsblad 1825, n°. 19) stof had
gegeven inzonderheid op het punt der toelating en bejegening
van den Britschen handel in sedert aan het Nederlandsen
gezag onderworpen inlandscho staten van Sumatra en tot
opheffing der belemmeringen die, met opzigt tot eene uitbreiding van het Nederlandsch gezag op dat eiland, konden
worden gezien in de destijds gewisselde verklaringen , werd
den 2den November 1871 met de Britsche Regering een
verdrag gesloten, voor zooveel noodig goedgekeurd bij de
wet van 20 Januarij 1872 [Nederlandsch Staatsblad n°. 5,
Indisch Staatsblad n°. 95), en geratificeerd den 17den F e bruarij daaraanvolgende. (1)
Zoo als bekend i s , hadden de onderhandelingen met E n geland zich aanvankelijk opgelost in een den 8sten September
1870 gesloten tractaat en daarbij behoorende Britsche verklaring, welk tractaat echter buiten werking moest blijven,
doordien do Tweede Kamer der Staten-Generaal in hare
zitting van 7 Julij 1871 daaraan de gevraagde bekrachtiging had onthouden ; (2)
Door het verdrag van 2 November 1871 is aan Nederland in voldoende mate verzekerd de noodige vrijheid van
handelen op Sumatra . terwijl aan de andere zijde, ter tegemoetkoming aan geopperde twijfelingen , de voet is aangewezen waarop, in overeenstemming trouwens met hetgeen feitelijk reeds bestond , de Britsche handel en Britsche
onderdanen zijn toe te laten in Siak en onderhoorigheden
e n — bij uitbreiding van het Nederlandsch gezag — ook in
eiken anderen inlandschen staat van S u m a t r a , die hierna
van de Kroon der Nederlanden mogt afhankelijk worden.
Van de verklaring op 11 Januarij 1872 uitgewisseld
tusschen de Nederlandsche Regering en die van het Duitsche
Keizerrijk nopens de toepasssing op de consuls van dat
Rijk, der consulaire overeenkomst met Pruissen van
16 Junij 1856 [Indisch Staatsblad 1857, n°. 24) werd in
Indie afkondiging gedaan bij gouvernementsbesluit van
30 Maart 1872 [Indisch Staatsblad n°. 62).
Ten gevolge van de organisatie van het Duitsche Rijk
werd als vervallen beschouwd het exequatur verleend
aan de consuls van Baden en Beijeren te Batavia, en
werd ook het consulaat van Wurtemberg te Samarang en
dat van Mecklenburg-Schwerin te Batavia opgeheven.
Daar het onlangs gebleken was dat de afkondiging in
Indie van de verklaring nopens de toetreding der vrije
steden Bremen en Hamburg tot .iet handels- en scheepvaartverdrag Fan Nederland met Pruissen en het 'folverbond van 31 December 1851 (Nederlandsch Staatsblad
1852 , n°. 104, Indisch Staatsblad 1852, n°. 75) niet heeft
kunnen plaats hebben in den bij art. 32 van het Regeringsreglement bedoelden vorm (daar alleen de bovenvermelde verklaring, en niet het Koninklijk besluit van 26 Maart 1 8 7 1 ,
betreffende hare plaatsing in het Nederlandsch Staatsblad
van 1871, n°. 1 5 , ter afkondiging aan de Indische regering was toegezonden) evenmin als de verklaringen van
toetreding van Hannover, Oldenburg en SchaumburgLippe, en die van Mecklenburg-Schwerin, MecklenburgStrelitz , Lauenburg en de vrije stad Lubcck , welke krachtens Koninklijke besluiten van 1 December J 854 en 6 December 1868, zijn geplaatst in de Nederlandsche Staatsbladen
van 1854, n c . 144 en 1868 n°, 172 , — is den GouverneurGeneraal alsnog opgedragen de drie voormelde Koninklijke
besluiten in het Staatsblad van Nederlandsch Indie te doen
afkondigen.
In het sedert Augustus 1866 (zie het verslag van 1869
bladz. 3) vacante consulaat van Portugal te Batavia werd
(1) Het verdrag in zijn
zitting 1871—1872, 9 1 . n*.
n°. 18 en Indisch Staatsblad
(*) Verg. de stukken der

geheel is opgenomen in de stukken der
i, zoomede inKederlandsch Staatsblad 1872,
1872, n°. 94.
zitting 1870—1871, H O .

door het betrokkon gouvernement in den loop van 1871
voorzien.
In February 1872 is aan een daartoe door de Siamesche
Regering voorgedragen persoon voor het eerst het exequatur
verleend als consul van Siam te dier plaatse.
Aan het in 't vorig verslag besproken voornemen tot
vestiging van een Nederlandsch consulaat te Djeddah in
Arabie werd in 1872 uitvoering gegeven. De benoemde
titularis is reeds sedert eenige maanden in functie.
De ontvangst van Z r . Ms. stoomschip Curacao (zie het
vorig verslag bladz. 2) in de havens ter oost- en noordkust
van Australië (Julij—October 1871) liet niets te wenschen
over. Aan het voornemen om ook de westkust van Australië
te bezoeken kon geen gevolg worden gegeven, vermits de
Curacao eenige avery bekomen had.
Belangrijke gegevens omtrent de Australische nederzettingen bij gelegenheid dezer reis verzameld, zyn openbaar
gemaakt in de Javasche Courant van 26 Januarij 1H72.
Voor het oogenblik is nog geen gevolg gegeven aan het
denkbeeld om te trachten een handelstractaat met Burma
proper te sluiten. Meerdere inlichtingen zijn ontboden, ook
met opzigt tot de handelsbetrekkingen die tusschen Nederlandsch Indie en Burma proper welligt mogten tot
stand komen.
§ 2.

Java en Madura.

De volgende mededeelingen betreffen doorgaans het j a a r
1871. Waar berigten van jongere dagteekening zijn opgenomen, is dat uitdrukkelijk gezegd. De berigten der hoofden
van gewestelijk bestuur omtrent den actuelen politieken
en oekonomischen toestand der verschillende gewesten
luiden over het eerste halfjaar. 1872 over het algemeen
zeer bevredigend. Ter vermijding van uitvoerigheid,
heeft men zich onthouden omtrent die onderwerpen nu
reeds voor elk gewest in het bijzonder vooruit te loopen
op de mededeelingen die over het geheele jaar 1872 in het
volgende verslag hare plaats zullen vinden.
Bantam. De padi-oogst viel ook in 1872 slechts redelijk
gunstig uit en beloofde in een paar districten, welke in
het voorjaar veel van overstrooming hadden geleden, zelfs
schraal te zullen zijn; die der tweede gewassen evenwel
was overvloedig.
De welvaart der bevolking neemt over het algemeen
langzaam doch gestadig toe, 't geen blijkt uit het grootere
vertier op de passers, stijgend zoutdebiet en het betere
aanzien der dessa's, waarin meer en meer steenen woningen verrijzen.
Gevallen van pokken of andere epidemische ziekten werden
niet waargenomen. W e l , in 1872, vele koortsgevallen,
schoon niet van epidemischen aard.
In den toestand der opgezetenen van het particuliere
land Tjikandi-Oedik kwam eenige verbetering. Ook ontving het bestuur van daar veel minder klagten sedert de
vorige inlandsche administrateur door een Europeschen
vervangen is.
Batavia. De algemeene toestand mag bevredigend genoemd worden , de rijstprijzen bleven door een gunstigen
oogst het geheele j a a r 1871 laag.
De invoerhandel, met name die in lijnwaden, kenmerkte
zich voortdurend door lusteloosheid. Do aanvoeren waren
veel aanzienlijker dan in vroegere j a r e n , maar zij vonden
voor een groot deel hunnen weg naar Midden- en OostJ a v a , waar de stemming nagenoeg over het geheele j a a r
gunstiger bleef'.
Met den uitvoerhandel was het veel beter gesteld. De
koffij, suiker en specerijen behaalden flinke prijzen. De
algemeene gezondheidstoestand was naar wensch. In 1872
zelfs bijzonder gunstig. In January 1872 werden ten gevolge der buitengewoon zware en aanhoudende regens de
stad en eenige gedeelten der voorsteden overstroomd. Ook
de landbouw leed groote schade. Het bestuur heeft doeltreffende middelen aangewend om den nood te lenigen.
Van wege den waterstaat worden middelen beraamd om
in den vervolge dergelijke overstroomingen zooveel mogelijk te voorkomen.
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Krawang. Over het algemeen gaat do welvaart ouder 1 staande in het regentschap Famalang ieder j a a r over misde bevolking, die in dit opzigt bij de bewoners van andere | gewas te klagen viel. I n 1871 was dit in minder mate
gewesten van Java ver ten achteren staat, vooruit, maar
het geval. Ook in dit j a a r zal er aan levensbehoeften
door de weinige behoeften, die zij heeft, is de prikkel tot
geen gebrek zyn.
verbetering van haar welzijn niet sterk. Op de teelt van
Van ziekten heeft de bevolking ook in 1872 niot te
tweede gewassen legt zij zich weinig toe. Van bostuurslijden gehad. De rust en veiligheid lieten ook nu weder
wege werd daarop echter zeer ernstig aangedrongen en zelfs
(tot Mei jl.) niets te wenschen over.
i s , in verband met den ongunstigen padie-oogst, de teelt van
tweode gewassen laatstelijk gelast.
Pekalongan. De bevolking goniot in vrij goede mate
De gezondheidstoestand was zeer gunstig. In 1872 k w a welvaart.
,
men er koortsen voor. Ten gevolge van droogte is de
De koffij beloofde in 1872 een beteren oogst dan in
padio-oogst erg tegengevallen. De vooruitzigten van den
1871 was vorkregen. De padi-oogst liet zich over het
kof'fijoogst in het loopende j a a r waren minder gunstig.
algemeen gunstig aanzien.
De gezondheidstoestand was niet bijzonder gunstig , voornamelijk door het heerschen van koortsen, terwijl zich
Preanger regentschappen. In de geregelde werking der
ook eenigo gevallen van pokkon voordeden. In het loomet 1 Januarij 1871 in deze residentie ingevoerde nieuwe
pende j a a r was de gezondheidstoestand bijzonder goed.
orde van zaken (zie het vorig verslag, bladz. Gl—63),
In den aanvang van 1872 werd overgegaan tot de verwerd geenerlei storing ondervonden. De bevolking en de
vulling dor achtereenvolgens (door sterfgeval en ontslag
mindere hoofden zien zich daardoor ten zeerste gebaat.
op verzoek wegens ziekte) opengevallen betrekkingen van
Ook de regenten zijn reeds met den nieuwen toestand verregent van Pekalongan en regent van Batang.
trouwd. Hetzelfde kan in het algemeen van de geestelijken
De onderzoekingen in zake het gebeurde te Bandar Segezegd worden.
daijoe in April 1871, waarin zekere waanzinnige, de zich
Eene inspectiereis van den resident in April en Mei
noemende pangeran goestie Sech Djocmadil Kobro, de
dezes jaars heeft deze over het algemeen gunstige berigten
hoofdrol speelde (zie het vorig verslag blz. 4), heeft gebevestigd. Alleen in ïjiandjoer werd de minder gunstige
leerd, dat daaraan aanvankelijk eene to overdreven beteepositie der toewa-toewa of oudsten der dessa's, die het
kenis is toegekend. Eene gezette overweging der daaromdorpshoofd in de uitoefening van zgn dienst moeten ter
trent ingekomen berigten en verhooren heeft de Indische
zijde staan , ter sprake gebragt. Dit punt wordt onderzocht
regering niet tot de overtuiging kunnen brengen, dat
en zal zoo mogelijk geregeld worden.
daarbij — zoo als door den (toenmaligen) resident verEene poging tot rustverstoring, louter uit bijgeloovige
meend
werd — kuiperijen van aanzienlijke hoofden en
drijfveeren in het Soemedangsche beproefd, leed schipbreuk
grooten tegen de openbare rust en orde zouden zijn in 't
op de goede gezindheid van hoofden en bevolking.
spel geweest. Tegen de invrijheidstelling der in hechtenis
Dat de bevolking zich den verkregen meerderen vrijen
genomen
verdachten werd dan ook geen bezwaar gezien,
tijd, nu hare diensten met minstens een derde zijn verterwijl alleon tegen den Wedhono van Bandar Sedaijoe
minderd, ten nutte maakt, kan blijken uit de meerdere
eene strafregtelijke vervolging werd gelast. In verband
ontginningen, die, zoo als ook elders wordt vermeld, overal
met een en ander waren de nog te Pekalongan gestatioworden waargenomen, en uit een veel drukker handelsneerdo troepen in December jl. naar hunne vroegere standverkeer en passar-bezoek. Zolfs zijn verscheiden nieuwe
plaats teruggekeerd.
passars ontstaan.
Sedert (d. i. tot in Mei jl.) heeft zich niets voorgedaan
De welvaart wordt bevredigend genoemd. De rijstoogst
dat de overtuiging der Regering zou hebben kunnen beslaagt wel, doch die van koffij viel ongunstig uit, ten
schamen. Zelfs de dessa's in welker nabijheid de eerste
gevolge der natte weersgesteldheid.
verschijnselen eener beweerde rustverstoring werden ontAan drie Europeanen is vergund rijstpelmolens op te rigten.
dekt, vertoonden laatstelijk weder de gewone bedrijvigDe gezondheidstoestand was ook in 1872 in algemeenen
heid, vooral op 't gebied van den landbouw.
zin zeer bevredigend.
Cheribon. Over het algemeen heerschte hier tevredenheid.
De oogst van padi was in 1871 veel voordeeliger dan die
in het loopende j a a r ; die van suiker veel geringer dan in
1870, en die der koffij en van het belangrijkste, hier verbouwde, tweede gewas, katjang soohoek , slecht. Dekoffijoogst beloofde in 1872 ruim te zullen zijn en het suikerriet stond prachtig.
De handel was vrij levendig. Eene ter hoofdplaats gevestigde handelsfirma doet eene poging om in het district
Madja, regentschap Madjalengka, petroleumbronnen te ontginnen.
Do epidemische koortsen, die de hoofdplaats en haro
onmiddellijke omgeving sedert 1867 jaarlijks teisteren , lieten
ook gedurende 1871 niet n a , ofschoon minder dan vroeger,
haren nadeeligen invloed te doen gevoelen, terwijl ook
enkele gevallen van pokkon zich voordeden. In 1872 luiden
de berigten veel beter. I n de bergdistricten liet de gezondheidstoestand niets te wenschen over.
Betrekkelijk de gemediatiseerde vorstonfamilie der voormalige sultans van Cheribon werden in Februarij 1872
door de Indische regering eenige door sterfgeval gevorderde
voorzieningen genomen ten aanzien zoowel van het beheer
der nalatenschap enz. als van de opvolging in opengevallen
waardigheden van dat geslacht.
Tagal. De beweging in het aangrenzende Pekalongan,
waarvan in 't vorig, verslag sprake w a s , oefende hier
geen nadeeligen invloed uit.
De welvaart neemt gestadig toe, door de voordeelige
uitkomsten der verschillende cultures. De koffij belooft
gurstiger uitkomsten dan in 1871; het suikerriet staat
prachtig.
De rijstprijzen zyn by voortduring billijk, niettegen-

Samarang. Ofschoon berigten in de dagbladen van eene
zekere spanning gewaagden, met name in de afdeeling
Grobogan, gaf een naauwgezet onderzoek niet het minste
blijk van onrust onder de bevolking. Integendeel overal,
ook in het aan Pekalongan grenzende Kendal, werden de
passers steeds druk bezocht, en de werken in heerendienst
zonder het minste gemor ten uitvoer gebragt.
In Mei jl. verklaarde de resident dat de gezindheid zoowel van hoofden als van bevolking jegens het Gouvernement goed was. De verhooging van de tractementen der
hoofden en de vermindering van den druk der heerendiensten voor de bevolking droeg hiertoo veel bij.
De padi- en andere voedingsgewassen leverden een goeden oogst. Do koffij- en suikercultuur beloofden in 't loopende jaar almede een goeden oogst. De aschregen door
de uitbarsting van de Merapi veroorzaakt, bragt daaraan
weinig of geen schade toe.
In het algemeen mag de toestand van dit gewest bloeijend
genoemd worden. Zelfs de vroeger als arm bekende bevolking van Demak en Grobogan ging merkbaar vooruit,
toen in den aanvang dezes jaars Demak op nieuw zoo
zwaar geteisterd werd.
Aan den regent van Salatiga werd, als belooning voor
zijne langdurige on trouwe aau den lande bewezen diensten, de titel van n a d i p a t i " toegekend.
De gezondheidstoestand was ook in 1872 bevredigend,
de koortsen ter hoofdplaats waren in 1871 nog wol niet
geheel geweken, maar toch van veel minder erustigen aard.
In de eerste maanden van 1872 heeft de bevolking zoowel ter hoofdplaats als in eenige districten der afdeelingen
Samarang en Demak in hevige mate van hooge waterstanden te lyden gehad. De schade aan aanplantingen,
wegen, bruggen, dijken enz. hierdoor te weeg gebragt,
wordt op plus minus f 500 000 geschat, waarin Demak
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voor plus minus f 20 000 betrokken is. Tot leniging van I dere voedingsmiddelen uitmuntend, terwyl in Pamakassan
den nood werden van bestuurswege verschillende maat- |I en Suraanap de aanleg van verschillende nieuwe werken
regelen genomen, onder andere ook door het beschikbaar
voor de bevolking eene bron van inkomsten was. Ook
stellen van aanzienlijke geldsommen voor den aankoop van
leverde in laatstgemolde afdeeling de hervatting van den
zaadpadi. T e r voorkoming van volksverloop werd aan
zout-aanmaak met al wat daaraan verbonden i s , gelegenda bevolking werk verschaft. Van wege den waterstaat
heid tot verdiensten, die vooral dit j a a r belangrijk belozijn plannen ontworpen om de herhaling dier rampen zooven te zijn.
veel mogelijk te voorkomen.
Daarby hielden do buitengewoon goedkoope prijzen der
van Java en Bali iiigevoerde ryst, bijna het geheele j a a r
stand. Het suikerriet stond in dit j a a r prachtig. Het
Japara. Ook iu dit gewest rigtten de overstroomingen
Maduresche slagt- en trekvee werd weder in grooten gein den aanvang dezes jaars belangrijke schade aan, waartale naar J a v a en andere gedeelten van den Archipel uitdoor het bestuur tot bijzondere maatregelen ter voorziening
gevoerd, zoodat de wekelijksche veemarkten druk werden
verpligt werd.
bezocht en goede prijzen besteed werden.
De oogst van padi en tweede gewassen was in 1871
Ofschoon tegen strandroof in straat Madura zooveel mogunstig; de suikerondernemingen , welke goede zaken in aakgelijk wordt gewaakt, belette zulks niet dat dit misdrjjf
ten, bragton veel geld onder de bevolking, die als weiin 1871 zelfs tot in de nabijheid der reede van Soerabaija
varend aangemerkt mag worden. De vooruitzigten van den
bedreven werd, en dat ook in het loopende j a a r weder
in 1872 te velde staanden oogst, zoowel van de gouverover menigvuldige roovorijen te klagen viel.
nements-cultuur als van de eigen cultuur dor bevolking
Het vermoeden dat de daders, hoewel van Madureschen
mogen over het algemeen als bevredigend worden aanoorsprong, voor het meerendeel op den Javawal en veelal
gemerkt.
te Grissee en Soerabaija te buis behoorden , heeft zich door
De gezondheidstoestand was ook in 1872 over het algelatere nasporingen en ontdekkingen grootendeels bevestigd.
meen naar wensch; op de hoofdplaats der afdeeling Japara
Orde en rust heerscht allerwege, behalve misschien op
bleven echter nog alt'jd, ofschoon in afnemende mate,
de afgelegen groep der Kangean-eilanden, en de veiligkoortsen heerschen.
heid van personen en goederen nam in de jongste maanden toe.
Aan den regent van Koedoes werd in September 1871,
Door gestadige aansporing, soms (waar noodig) door
ten blijke van erkenning zijner aan den lande bewezen trouwe
bestraffing, of ontzetting van den schuldige uit zijn ambt,
diensten, de titel van » adipati" toegekend.
beginnen de fnlandsche hoofden, en vooral de dessahoofden
Rust en orde bleven ook in het eerste gedeelte dezes
hunne verpligtingen met opzigt tot de handhaving der pujaars ongestoord , en de veiligheid van personen en goederen
blieke veiligheid beter te beseffen, en na to leven , hoezeer
werd gezegd weinig te wenschen over te laten.
het er nog ver van af is, dat de algemeene toestand is
De gezondheidstoestand der bevolking was goed.
zoo als die wezen kon.
De gezindheid der hoofden en bevolking in het algeRembang. De in dit gewest belangrijke handel in lijnmeen wordt zeer gunstig genoemd.
waden, rijst, gambier en tabak voor de Javasche markt
Bij hoofden en welgestelden neemt de zucht om hunnen
is grootendeels in handen van Chinezen en eenige weinige
kinderen beter onderwijs te doen geven, toe.
Arabieren. In den handel in tabak voor de Javasche
Behalve do scholen te Bangkallan, Sumanap en P a m a markt wordt echter ook door inlanders een vrij aanzienlijk
kassan, werd aan de oprigting eener tweede school ter
kapitaal omgezet.
laatstgemelde plaatse als ook eener school te Sampang beOverigens bestaat hier een uitgebreide kleinhandel, voorhoefte gevoeld.
namelijk door inlanders gedreven en waarvoor de SoloIn de afdeelingen Madura en Pamakassan was de gerivier eene uitmuntende gelegenheid aanbiedt.
zondheidstoestand ook in 1872 niet ongunstig; daarentegen
Tijdens de duurte der rijst in Samarang werd eene massa
werd Sumanap geteisterd door pokken en kwaadaardige
voedingsmiddelen derwaarts gevoerd.
koortsen.
Ondanks dit verblijdende verschijnsel van inlandschen
handelsgeest blijft de toestand van dit gewest stationair.
Pasoeroean. Onder de bevolking heerscht steeds toeI n de binnenlanden hangt die geheel zamen met den
nemende welvaart.
oogst, welks kansen van welslagen, bij gemis vooralsnog
De teelt van padi slaagde ook in 1872 naar wensch.
van voldoende bevloeijingswerken, hier altijd zeer wisselDe suikerproductie was aanzienlijker dan immer te voren
vallig zijn.
en beloofde ook voor dit jaar goed te zullen zijn. Ook in
In 1871 was de rijstoogst gunstig, terwijl die der tweede
tabak werden door de hooge prijzen vele winsten behaald.
gewassen grootendeels mislukte; voor het overigo heeft dit
De kof'fijoogst, in 1871 gering, belooft voor dit jaar buigewest zich nog niet hersteld van den schok aan zijne weitengewoon veel.
vaart toegebragt door den achteruitgang der particuliere
De gezondheidstoestand was ook de jongste maanden
tabaksteelt. Waar die nog gedreven wordt, was in 1871
gunstig.
de opbrengst gunstig en genoot ten gevolge van de stijging
der tabaksprijzen in Europa eenige verlevendiging.
T e r belooning zijner goede diensten werd aan den regent
van Malang het voeren van den gelen paijong toegestaan.
Door eene ziekte in het padi-gewas valt in dit jaar op
Over het algemeen valt op het gehalte der inlandsche
geen rijkeren oogst dan in 1871 te rekenen.
hoofden te roemen.
Meer dan vroeger deden zich in het afgeloopen jaar geSoerabaija. De uitkomsten der suikerindustrie mogten
vallen van zeeroof (eigenlijk zeediofstal) voor, waartegen
zeer gunstig genoemd worden. De suikeraanplant stond
de hier gestationeerde adviesboot niet geheel bij magte is
laatstelijk vrij gunstig; de koffijcultuur beloofde veel betere
te waken, omdat de boosdoeners zeer kleine vaartuigen
uitkomsten dan in het vorige j a a r , toen die zeer ongunstig
bezigen en daarmede aan vervolging weten te ontkomen.
waren, maar door de hooge waterstanden der groote r i vieren in den aanvang dezes j a a r s , leed de padi aanmerkelijk. De vrees dat eene ontijdige langdurige droogte
Probolinggo. Zoowel op staatkundig als op godsdienstig
aan da op nieuw beplante velden groote schade zoude
gebied viel in dit in welvaart toenemend gewest niets bijtoebrengen, is gelukkig niet bewaarheid, zoodat op eene
zonders voor.
vrij bevredigende padi-productie mag worden gerekend.
De inlandsche ambtenaren en hoofden kweten zich beOver het algemeen neemt de welvaart toe. De gezondhoorlijk van hunne pligten , behalve twee dessahoofden , van
heidstoestand was voldoende. Door eene daartoe benoemde
wie één strafregtelijk vervolgd en veroordeeld werd ter
commissie werd een plan ontworpen en in Maart jl. aan
zake van diefstal, terwyl de andere, beschuldigd van lastde Regering ingediend tot uitbreiding der hoofdplaats ;in
geving tot moord, voor den omgaanden regter te regt stond.
verband met de slechting der vestingwerken.
De sedert gepleegde diefstallen, waaronder een van geld
in het residentiekanioor in April j l . , staan geheel op zich
Madura.
De oogst van djagong — hier het hoofdvoedzelve.
sel — mislukte algemeen door eene ziekte in het gewas.
De gezindheid van hoofden en bevolking wordt gozegd
In het regentschap Madura slaagden daarentegen de anniets te wenschen over te laten, waartoe de verligting en
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betere regeling der heerendiensten veel schenen te hebben
bijgedragen.
De suikeroogst was vooral in het loopende jaar zeer
gunstig. Ook de koflfijoogst beloofde gunstig te zullen zyn.
E r deden zich vele gevallen van koortsen voor. Nogtans
was in algemeenen zin de gezondheidstoestand ook in 1872
bevredigend.
Bezoeki. De padi-oogst viel zeer bevredigend uit. en beloofde ook voor dit jaar gunstig te zullen zijn. Met de
koffij en suiker was dit evenzeer het geval. Voor den
opkoop van tabak werden in 1871 hooge prijzen besteed.
De landbouw in dit gewest ontwikkelt zich meer en
meer, zoo zelfs dat uitvoorvan voedingsmiddelen plaats vindt.
Ook de handel, meestal in handen van Chinezen en
Arabieren, neemt steeds toe, doch woidt tegengehouden
en welligt bedreigd door den slechten toestand der riviermonding van de hoofdplaats.
Ambachten, als niet vallende in den smaak der voor
een groot deel Maduresche bevolking, werden uiterst
weinig beoefend.
De veiligheid was bevredigend, al viel over diefstallen
te klagen.
De hoofden gaven reden tot tevredenheid.
Do gezondheidstoestand werd in de eerste maand dezes
j a a r s zeer bevredigend genoemd.
Ter vervanging van den in Augustus 1871 overleden
regent van Panaroekan, die geene zonon naliet, genoegzaam voldoende aan de bij art. 69 , 4de lid , Regoringsreglement gestelde vereischten om hunnen vader in het
bestuur op te volgen, werd in Maart 1872 tot die waardigheid benoemd des overledenen broeder, ondercollecteur
in het regentschap Pasoeroean.
Banjoewangi. De algemeene toestand van dit gewest ,
wat welvaart, orde en veiligheid betreft, mag bevredigend
genoemd worden. Door onbekendheid mot het schaars
bevolkte land hebben er slechts onbeduidende vestigingen
van vreemdelingen plaats. Toch bevat deze residentie nog
voor duizenden inwoners de vruchtbaarsto gronden en
water in overvloed, terwijl voor betrekkelijk weinig geld
het schoonste ploegvee van Bali te bekomeu is.
De gezondheidstoestand was vooral in 1871 zeer goed.
De padi-oogst viel ook in 1872 uitmuntend uit. In dat
product en in klappernoten wordt een vrij uitgebreide
handel gedreven. In do jongste maanden vooral was de
uit- en invoerhandel bijzonder levendig. De uitkomsten
der koffijcultuur waren in 1871 zeer ongunstig. Het loopende
jaar echter beloofde aanmerkelijk betere uitkomsten.
De vooruitzigten dor zijdeteelt waren niet voordeelig,
daar , ten gevolge van het omwaaijen van oon der bamboezen gebouwen 80 000 wormen gedood werden; de
andere wormen verkeerden in ziekelijken toestand.
Banjoemas. De welvaart der bevolking neemt toe, hetgeen vooral te dankon is aan de sedert jaren goed geslaagde oogsten. Ook voor dit j a a r beloofden die der
padi, koffij en suiker over het algemeen gunstig te zullen
zijn. Intusschon zou dit gewest zich veel meer kunnen
ontwikkelen, wanneer het door meer en betere wegen met
de omliggende streken in verbinding wierd gebragt.
De algemeene gezondheidstoestand was zoer gunstig en
in 1872 bevredigend.
Evenmin als aan de tijdelijk in Pekalongan geheerscht
hebbende spanning is ook aan de handelingon van den in
't vorig verslag bedoelden MOHAMED NGISA , die zich in
deze residentie, —louter uit bijgeloovigheid en zonder eenig
bijoogmerk , — met de verbreiding van uit Pekalongan ontvangon dweepzieke inblazingen ingelaten had, eenig staatkundig karakter kunnen worden toegekend. Genoemde inlander is dan ook op vrije voeten gesteld.
In Mei j l . werd gerapporteerd dat de rust sedert uit 0 .
1871 niet was gestoord geworden en dat de veiligheid van
personan on goederen over het algemeen, in vergelijking
met andere residentien, dank zij de goede geaardheid der
bevolking, bevredigend te noemen is.
Bagelen. Krachtens besluit van 17 Maart j l . , n°. 1 ,
is de opheffing van het regentschap Ambal en de reorganisatie der regentschappen Poerworedjo, Keboemen en
Bijblad van de Nederlandsche Staats-courant. —

Karang-anjer tot stand gekomen. Volgens do jongste berigien is deze nieuwe regeling algemeen door de bevolking
met ingenomenheid bogroot, in het bijzonder door die van
het regentschap Koetoardjo, dat nu onder het bestuur van
een adsistent-resident gesteld is.
Ook bij de regenten on mindere hoofden in het algemeen
heeft de reorganisatie eene gunstige ontvangst ondervonden,
waartoe heeft bijgedragen de verheffing van de regenten
van Poerworedjo en Karang-anjer tot »ndipati".
Behalve een paar diefstallen en moorden , had hier in de
grensdistricten van Poorworedjo en Ambal, een tot dusver
nooit voorgekomen inval van Djokjosche ketjoos tot tweemaal plaats; het gelukte evenwel die zonder bloedstorting
af te weren.
Veel werd in het belang van den rystbouw gedaan door
het verbeteren van de waterleidingen. Werd niet voortdurond door het aanleggen van irrigatiewerken zoo veel
mogelijk voor goede oogsten gezorgd, het gevaar zou niet
gering zijn dat onfier de steeds aanwassende digte buvolking van dit gewest, gebrek aan voedingsmiddelen zou
ontstaan , daar de toevoer van buiten door do moeijelijke
toegankelijkheid der residentie, niet spoedig genoeg zou
kunnen plaats vinden. Waar de gelegenheid bestaat zijn,
naarmate de padi geoogst wordt, terstond tweede gewassen
aangeplant, waarvan goede verwachtingen worden gekoesterd. 'I'en gevolge van buitengewone vraag naar rijst voor
de vorstenlanden, waren de prijzen van dit artikel
na den oogst aanmerkelijk gestegen. In 1872 waren die
prijzen weder gedaald.
De koffij in gouvernementstuinen beloofde voor 1872
geen ruimen oogst, de karapongkoffij daarentegen wel.
Kadoe. De prijzen der voedingsmiddelen bleven in 1871
middelmatig.
Op 15 April j l . had eene uitbarsting van den Merapi
plaats, welke gepaard ging met zand- en aschregen. Door
deze uitbarsting kwamen in Kadoe en Soerakarta vele personen om. Aan huizen en plantsoenen werd veel schade
aangorigt. Niettemin boloven de rijst en koffij gunstige
oogsten.
Djokjokarta. I n deze residentie rigtte de uitbarsting van
den Merapi weinig belangrijk nadeel aan.
Onder de bevolking heerschten rust en welvaart. Volksverhuizins had niet plaats. De gezondsheidstoestand was
in 1872 uitmuntend. Do oogst der voedingsmiddelen liep
voordeelig af. Do indigo beloofde een redelijk goeden oogst;
daarentegen was de suikerproductie meer dan gewoonlijk
en beloofde in 1872 een prachtigen oogst.
Twee Ketjoepartijen werden in 1872 in de grensdistricten
van Poerworedjo en Ambal (Bagelen) beproefd. Zij liepen
zonder bloedstorting af.
De bouwwerken van het Gouvernement, de particulieren
en de Spoorwegmaatschappij gaven ruime gelegenheid tot
verdiensten voor ambachtslieden en koelies en bevorderden
den aftrek van bouwmaterialen van plaatselijken oorsprong.
Van de opening van den spoorweg Samarang-Djokjokarta, kan men, afgaande op hetgeen reeds viel op te
merken, belangrijke toename van handel en vertier verwachten.
De sedert lang hangende quaestie der troonsopvolging is
in April 1872 tot hare oplossing gebrast. De tevredenheid
is algemeen. Nadat de sultan, die geen echten zoon had,
noch echte broeders, noch ooms van wettigen bloede, zijne
onwettige vrouw de raden-atjoe SEPOEH tot ratoe of wettige
gemalin had verheven, heeft de Gouverneur-Generaal des
sultans oudsten zoon, bij genoemde v r o u w , pangeran
NGABEHI, luitenant-kolonel, adjudant in buitengewone dienst
van den Gouverneur-Generaal, tot eventuolen troonsopvolger
benoemd" met den rang on titol van pangeran adhipatti anom.
Met het oog op zijne vele diensten (ook speciaal bij deze
gelegenheid) is de rijksbestierder van Djokjokarta, ra.lcn
adhipatti DANOE REDJO. bij Koninklijk besluit van 16
Augustus 1872, benoemd tot ridder der orde van den
Nederlandschen Leeuw.
Soerakarta. De staatkundige. rust werd in dit gewest
niet verstoord, wel de burgerlijke orde. E r hadden namelijk
in hot afgeloopen jaar 12 zoogenoemdo ketjoe-on 7kojok-
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partijen, on in de eerste zes maanden van 1872, 6 ketjoe-en
4 kojok-partijen plaats, tusschen welke twee soorten van
rooverijim het onderscheid i s , dat de getalsterkte bij de
eerste grooter is dan bij de laatste. Branden deden zich
menigmaal voor en omtrent verscheidene bestaat gegrond
vermoeden dat zij door kwaadwilligen zijn gesticht.
Volksavmoede kan de oorzaak dezer misdaden niet zijn,
want de eerste levensbehoeften waren steeds tegen billyke,
althans geono hoogere prijzen dan in 1870 verkrijgbaar.
Een vermoeden van sommigen als zou onder de spoorwegarbeiders veel slecht volk schuilen , werd niet bewaarheid,
daar onder do opgevatte roovers weinig of geen dier lieden
voorkwamen.
Waarschijnlijk moet het toenemen dor misdrijven gezocht
worden in een grooter verbruik van amfioen , dio niet alleen
tot arbeid ongeschikt maakt, maar bovendien zware uitgaven eischt, welke niet op eerlijke wijze te verdienen zijn.
Ten einde de veiligheid te verbetereu werd, niet goedkeuring vanden soesoehoenan , een buitengewone maatregel
genomen, bestaande in het zenden van een der meest
ge=chikt geachte regenten in commissie naar de politieatdeeling Klatten, waar de meeste roolpartijen plaats
vinden.
Meer afdoende uitkomsten mogen echter worden verwacht van de voorgenomen plaatsing van een viertal adsistent-residenton in de binnenlanden van het gewest, ten
einde aldaar op doelmatigo wijze het toezigt en de leidiüg
van den resident to vertegenwoordigen, en van de verbeteringen die in verband daarmede gebragt zullen kunnen
worden in de beregting van strafzaken buiten de hoofdplaats als ten opzigte van andere aangelegenheden, als:
verdeeling der regentschappen in districten en onderdistricten, met uitbreiding van het inlandsch beambtenpersoneel, reorganisatie van het dessabestuur, enz. enz., tot
voorbereiding van welk een en ander reeds de noodige
onderzoekingen zijn gelast.
Bij de meer en meer verkregen overtuiging dat de bestaande toestand van onveiligheid niet te wijten is aan
het onvoldoende der omtrent de uitoefening der justitie en
politie in Soerukarta bestaande bepalingen (Indisch Staatsblad 1847, n°. 30 en 1848, n°. 9) en der daarbij behoorende ïn«tructien voor de regenten en mindere hoofden ,
maar hoofdzakelijk aan de niet klemvolle toepassing en
handhaving der bewuste voorschriften , werd don resident
in April jl. opgedragen bij den soesoehoenan aan te dringen op de uitvaardiging zijnerzijds van strenge bevelen
aan alle hoogere en lagere hoofden om mot stiptheid
hunne verpligtinj^en na te komen, en tevens dien vorst
opmerkzaam te maken op zijne verpligting om met den
rijksbestuurder middelen te beramen , die uan den ongunstigen staat van zaken kunnen to gemoet komen. Wijders
werden maatregelen gelast om eene tot dus ver zoo goed
als onuitgevoerd gebleven bepaling der instructie voor de
dessahoofden, betreffende de ompaggering en voldoende
bewaking der dessa's en kampongs, alsnog ten spoedigste
en algemeen in werking to doen komen. Vooral in dit
verzuim werd eene voorname oorzaak van de mindere
veiligheid en der ketjoepartijen gezocht.
Het denkbeeld om een deel van het regement Oost-Indische cavalerie, in Soerakarta tijdelijk de dienst van
maréchausse'es te doen verrigten, is, als in verband met
de plaatselijke toestanden ondoelmatig, ter zijde gesteld.
In den loop der maand Junij jl. werd een uit Djokjokarta afkomstige inlander gearresteerd, die door allerlei
ongerijmde voorspiegelingen omtrent zijn eigen grootheid
en toekomstige daden, eenigen aanhang verkreeg by de
bevolking, die echter al spoedig inzag dat hij een opligter was.
De betrekkingen met de inlandsche vorsten laten niets
te wenschen over. Onlangs (19 April 1872) is met prins
MANGKOE NEGOIIO oene, sedert bekrachtigde , overeenkomst
gesloten tot voorziening in het geval dat de prins mogt
komen te overlijden, vóór dat zijn opvolger den gevorderden leeftyd mogt hebben bereikt om het beleid dor regeringszaken te aanvaarden.
Eene gelijke overeenkomst is (29 Mei 1872) met den
soesoehoenan aangegaan.
Handel en nyverheid namen in bloei toe, maar de gezondbeidstoestand, in het begin van 1871 voldoende, werd
ongunstig, daar pokken, kwaadaardige koortsen en buik-

ziekten verscheidene offers eischten. In 1872 was die evenwel over het algemeen bevredigend.
Het vee werd op sommige plaatsen door miltvuur aangetast.
Do itbarsting van den Merapi in April jl. (zie onder
Kadoe hier voren) bragt in deze residentie veel schade, vooral
aan de tweede gewassen, en verlies van menschenlevens
te weeg.
Madioen. De gezondheidstoestand was ook in 1872 over
het algemeen gunstig.
De oogst van voedingsmiddelen was zeer ruim, die van
kol'fij beloofde in dit jaar, in tegenstelling met het vorige,
bijzonder gunstig te zullen zijn.
Het gehalte der inlandsche ambtenaren verbetert meer
en meer De gedragingen van den in 't vorig verslag bedoeldon inlander, die zich in het district Djogorogo (afdeeling Ngawi) als verkondiger eener nieuwe godsdienstleer opgeworpen had , gaven het bestuur geen stof tot klagten.
In de afdeeling Magettan vormde zich eene niet onbelangrijke oppositie tegen den regent, tegen wien van verschillende zijden klagten werden ingebragt, die met
omzigtigheid zullen worden onderzocht. De bedoelde oppositie bedreigde met doodslag een ieder die met hem in
naauwe aanraking stond. De moord die op den mantri van
Ngaribojo onlangs op het midden van den dag en op den
openbaren weg werd gepleegd , schijnt dan ook beschouwd
te moeten worden als eene demonstratie tegen genoemden
regent. De dader redde zich door de vlugt en werd nog
niet gevat.
In de dessa Tegal S a r i , afdeeling Ponorogo bloeit voortdurend do daar gevestigde groote santrischool. Van allo
deelen van Java komen leerlingen derwaarts.
Ook elders wordt een aanzienlijk getal groote en kleine
pesantrens aangetroffen.
Kediri. De rijstoogst was over het algemeen zeer bevredigend. Die van kofiij ongunstig, maar daarentegen
waren de uitkomsten der tabakscultunr', vooral in de atdeolingen Blitar en Toeloeng agoeng allezins naar wensch.
Zoo ook die der suikerbereiding. Dit alles bevorderde de
algemeene tevredenheid.
Voor het loopende jaar beloofde ook de koffij goede
uitkomsten.
De vrij algemeene verslaafdheid aan opium blijft een
hinderpaal tegen toenemiDg van welvaart.
Wegens knevelarij werden eenige dessahoofden uit het
Blitarscho met aan hen ondergeschikte leden van het
dorpsbestuur strafregtelijk vervolgd. Twee werden veroordeeld, even als een ander dessahoofd, medepligtig aan
veediefstal. Aan dit laatste maakten zich meer dergelijke
hoofden in de andere afdeelingen schuldig. Hunne waarde
en geschiktheid laten in dit gewest veel te wenschen over.
Over het geheele gewest deden zich gevallen van pokken voor, die echter geen epidemisch karakter hadden.
§ 3.

Buitenbezittingen en naburige inlandsche Staten.

Omtrent den tijdkring waarover de ondervolgendo berigten loopen , geldt dezelfde aanteekening als in den aanhef van § 2 hiervoren.
Onafhankelijk noordelijk gedeelte van Sumatra. Door het
zoogenaamde Sumatra-tractaat is het Gouvernement in
staat gesteld aan zijn gezag op Sumatra grootere vastheid
te geven en met meer klem na te leven de in 1824 aanvaarde verpligting om te zorgen voor de veiligheid van
handel en scheepvaart langs de kust van noordelijk Sumatra.
Ter bereiking van dat doel werd in 1871 (zie het vorig verslag, bladz. 8, noot 2), aan Zr. Ms. stoomschip
Djambi eene zending naar Atjeh opgedragen, die bij wijze
van verkenningstogt strekken moest in het belang van den
handel, de scheepvaart en de kustverlichting, en tot uitbreiding van onze kennis der politieke en plaatselijke toestanden in dat rijk.
Bedoeld stoomschip kwam den 19den September 1871
to Atjeh aan.
Liet de wijze van ontvangst zich aanvankelijk minder
gunstig aanzien , ten slotte was die bevredigend en werd
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het van onzo zijde voorgeschreven ceremonieel voor de uitreiking van den voor den sultan bestemden brief van don
gouverneur van Sumatra's Westkust behoorlijk nageleefd.
Van het daarop gebragte bezoek aan do verschillende
kustplaatsen, ten oosten en westen van Atjeh gelegen,
verdient gemeld te wo*den , dat door verscheidene Atjehnische staatjes met aandrang aansluiting verzocht werd
aan het Nederlandsch gezag.
In September 1871 werd tevens door Zr. Ms. stoomschip Marnix een kruistogt volbragt ter noordoostkust v; n
Sumatra. Den lsten dier maand te Atjeh aangekomen,
vertrok die bodem tien dagen later, onder andere ook
om onderzoek te doen naar de gesteldheid van zaken te
Simpang-Olim en Edi onder Atjehneesch gebied, meer
bijzonder dewijl, volgens ontvangeii borigten , de peperhaven Edi door den radja van Simpang-Olim werd geblokkeerd. Op het verschijnen van de Marnix werd de
blokkade opgeheven.
De genoemde radja, die eene betrekkelijk sterke vloot
van gewapende schoenertjes tot zijne beschikking heeft ,
werd gezegd daarmede een goed gedeelte der Oostkust in
bedwang te hebben , onder allerlei voorwendsels twist te
zoeken , en zoodoende eene schatting te heffen op handelspraauwen. Hij werd er ernstig op gewezen dat, door zijne
blokkades , de goede verstandhouding met liet Nederlandsch
Gouvernement zou verbroken worden. De oorlogvoerenden weten thans dat de aandacht op hen gevestigd is en
blijven zal.
Aan de Temiangrivier werd alles rustig bevonden;
van zeeroovers was niets vernomen. Toen de Marnix in
Julij te voren deze rivier bezocht, waren er onophoudelijk
twisten tusschen de Atjehnezen aan den regteroever, en
vele vlugtelingen, meestal vrouwen, zochten eene schuilplaats op Nederlandsch gebied. Sedert waren deze naar
hunne kampongs teruggekeerd. Het eiland Kampeij, vroeger
eene Atjehnesche nederzetting, werd geheel door hen verlaten bevonden.
In Octobor 1871 werd don stationskommandant in de
wateren van Riouw en Lingga opgedragen, herhaaldelijk
de noordoostkust van Sumatra, met inbegrip van do vaarwaters van Atjeh, te doen bekruisen, en in Maart 1872
de kommandant der marine gomagtigd om de Djatnbi andermaal naar de wateren van Atjeh te zenden , ten einde aldaar
de vlag te vertoonen, in het belang der hydrographie
waarnemingen te doen en nader te onderzoeken welke
punten op de noordkust van Sumatra de' beste gelegenheid
aanboden tot het oprigten van vuurtorens. De gouverneur
van Sumatra's Westkust werd tevens aangeschreven om
een daartoe geschikt ambtenaar of beambte binnen het gewest onder zijn beheer, ten dienste der bedoelde zending
ter beschikking te stellen van den kommandant der Djambi.
Ter opvolging zijner bestemming heeft deze bodem, na
eenig oponthoud, den 14den Mei jl. de reede van Padang
verlaten.
Bij de aanrakingen met de kleinere Atjehnesche staatjes
is gebleken , dat het oppergezag van Atjeh voor hen zonder
beteekenis was, daar de sultan van dit rijk de herhaalde
botsingen tusschen de verschillende radja's der ondorhoorigheden niet meer konde of wilde voorkomen en ze zelfs
meestentijds aanstookte.
Naar vernomen werd was de radja tongkoe Paija van
Simpang-Olim, afkomstig van Groot-Atjeh, zich als zendeling des sultans vier of vijf jaren geleden te SimpangOlim , op grondgebied van Edi komen vestigen. Na die
vestiging schaarden zich aanhoudend Atjehnezen onder
zijne bevelen, zoodat hij thans over eene aanzienlijke strijdmagt kon beschikken, veel grooter dan de vorst van Edi
(die bovendien geene vloot heeft) hem kan tegenstellen.
Edi moet een rijk land zijn, van waar jaarlijks p. m.
12'» 000 (!) pikols peper worden uitgevoerd Verdere artikelen van uitvoer zijn: getah, huiden, paarden, runderen,
karbouwen, enz. Rijst wordt verbouwd op sawah's, maar
niet voldoende voor de consumtie, omdat men zich meer
op de pepercultuur toelegt.
Omtrent de verhouding van Atjeh tot de onderhoorigheden op de noordoostkust, 23 in getal, wordt vermeld
dat op het oogenblik slechts vier dier staatjes zich aan
Atjeh lieten gelegen liggen, en dat bij eene verdere vermindering van des sultans invloed aan de noordpostkust,

do gezindheid dezer minderheid wel met die der moerderheid zou overeenstemmen.
Door het vertrek van een oorlogsschip naar do oostkust
van Sumatra om aldaar, en in de wateren van Atjeh, de
vlag te vertoonen, ontstond eene geschikte gelegenheid om
gezanten van de Atjehnesche onderhoorigheden, die naar
Riouw waren gekomen, op voegzame wijz« naar hun land
terug te brongen, vergezeld door den controleur, die te
Riouw zich met hen opgehouden h a d , en die alsnu aangaande de van nieuws, naar het scheen, opgekomen verwikkelingen tusschen Edi en Simpang-Olim , on naar den
staat van zaken in Edi in het algemeen , plaatselijk een
naauwgezet onderzoek zou kunnen instellen.
Zie over do iudienststolling van een ambtenaar voor de
betrekkingen met de inlandsche staten op noordelijk Sumatra , hoofdstuk «I, af'deeling I , § 1.
Sumatra's Westkust. In de onder direct bestuur staande
landen van dit gouvernement, bleven volgens berigten van
Junij j l orde en rust ongestoord.
Ten einde de politie ter hoofdplaats Padang boter te
doen handhaven, waartoe tot dusverre slechts zeer gering
personeel beschikbaar i s , zijn tot uitbreiding daarvan aan
de Indische regering voorstellen gedaan.
Uit de niet onder regtstreeksch bostuur gebragte landen
vallen de volgende bijzonderheden te vermelden.
In de X I I Kotta's werd een geschil van den radja van
Loeboe Oelang aling iu het gebied van dit rijkje (welks
hoofden onze suprematie erkennen) met de negorij Siabeij,
waarin hij een gewapeuden inval gedaan had. bijgelegd
door den controleur van Sidjoengdj>eng, wien tot «lat
einde eene zendirg werd opgedragen naar de X I I Kotta's,
waaraan ook de adsisteni-resident van Tanah datar deel
nam. Do evengenoemde radja voldeed aan de schriftelijke
oproeping en verscheen in persoon te Siabeij. Nadat de
geschillen in der minne beslecht w a r e n , werden op verzoek der bevolking door den udsistent-resident eenige
nieuwe hoofden aangesteld, :uet den titel van panghoeloekapala.
In de Singkelsche Bovenlanden hadden de hoofden aan
de beide simpangs (takken) der Singkel-rivier zich van
naauwe betrekkingen met het bestuur te Singkel onthouden. Hunne woonplaatsen waren ook moeijelijk te bereiken
en men liet hen ongemoeid, tenzij onze souvereiniteit.-regten
krachtige maatregelen eischten, zoo als tegen radja GOÜASG
die zich in der tijd (vergelijk het verslag over 1865,
blz. 9) , als Atjehneesch hoofd opwierp.
Nooit was een hunner te Padang geweest. In September
1871 echter werd door eenigen dezer hoofden den resident
van Tapanoli het verzoek gedaan, om zich naar "adang
te mogen begeven , ten einde den gouverneur een bezoek te
brengen. Omstreeks half Januarij 1872 verschenen zij te
Padang en werd van hun aanwezen gebruik gemaakt om
door tusschenkomst van den voornaamsten hunner, den
radja van Tandjoeng Amas, te trachten enkele geschillen
met den radja van Toealang aan de Simpang k i r i , tegen
welken vorst het bestuur eenige grieven had," in der
minne te schikken. Onder anderen eïschte het bestuur dat
deze radja vergiffenis zou vragen wegens het zich uitgeven
als stedehouder van don sultan van Atjeh, tot het voeren
van welken titel hij zich, als hebbende de Nedorlandsche
souvereiniteit erkend, niet geregtigd kon achten.
Bij gouvernemontsbesluit dd. 30 Januarij j l . , n°. 3 2 ,
werd den resident van Tapanoli opgedragen, om, vergezeld van een gevolg van inlandsche hoofden en volgelingen, eene reis te doen door Selindang en de aangrenzende
landschappen, waar de rust nog niet hersteld en wederom
nieuwe twisten tusschen verschillende onder-radja's waren
ontstaan (1) en een plaatselijk onderzoek in te stellen naar
den toestand van land en volk en in verband daarmede
naar de behoefte al of niet van eene definitive vestiging
van het Nederlandsch gezag in die landen.
Zoowel andere en meer dringende ambtsbezigheden, als
de ongunstige weersgesteldheid, beletten genoemden hoofdambtenaar voor alsnog die reis te ondernemen. Zoodra
mogelijk zou hij die echter aanvaarden; van welke gelegenheid gebruik zal worden gemaakt om de onderlinge
twisten zoo veel mogelijk te beslechten.
(I) Volgens de jongste berigten woelden daar al wederom twisten.
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In eene vergadering den Uden en 12den Maart j l . door
maar de rijstprijzen zijn nog niet geheel tot het vroeger
denzelfden resident gehouden, met de gezamenlijke hoofden
peil gedaald. De koffijoogst was op sommige plaatsen in
der Simpang Kamin en Kirio, waarbij ook de radja van
1871 gunstiger dan die in 1870, maar, in het algemeen,
Toealang tegenwoordig was, werd een geval van aanhouhadden daaraan in hot afgeloopen j a a r , oven als toen,
ding van goederen van eenigo Sinkelscho handelaren bemenigvuldige regens en felle winden tijdens den bloeitijd
handeld.
geschaad. De padi-oogst daarentegen beloofde in dit jaar
veel.
Volgens dezolfde berigten hadden de Padanglawassers
uil Hodjoran, die zich op.gouvernements-grondgebied geBenlcoelen. Na de kleine ongeregeldheden in 't vorig
vestigd hebben, onder voorgeven dat de grond hunner
verslag bedoeld, bleef de rust en orde ongestoord. De
vestiging tot Hodjoran behoort, hun kampong Pagaran
gezondheid van hoofden der bevolking Hot, volgens beSalak opgebroken en had het hoofd van Hodjoran, die naar
rigten van Mei jl. niets te wenschen over. Naar de onPadang Sidempoean was gekomen , om den adsistentregelmatige inrigting van het burgerlijk bestuur en van
resident te ontmoeten, beloofd zorg te dragen dat voortaan
de daaraan opgedragen inlandsche regtspraak, werd in
de in 1862 aangenomen grensbepaling geëerbiedigd zou
October 1871 oen ondorzook golast.
worden.
De invoering van een belastingstelsel wordt nog voorWaarschiJT lijk als een gevolg der expeditie tegon Goebereid.
noeng Tinggie (Siak en onderhoorigheden) verzochten de
De rijstoogst viel redelijk uit, ofschoon niet voldoende
hoofden der onder Padanglawas behoorende landschappen
voor do behoefte. In 1872 scheen niet genoeg geplant
Hodjoran en Oedjang Padang en het hoofd van het landmaar de oogst liet zich goed aanzien. De gezondheidsschap Topoes, alle grenzende oan de afdeeling Aukola en
toestand was goed. Tegen pokken-epidemien wordt van
Sipirok, onder het bestuur van het Gouvernement te mogen
bestuurswege door vaccineren en revaccineren zooveel
komen. Alvorens de gesteldheid van land en volk op te
mogelijk gedaan.
nemen om te kunnen beoordeelen welk gevolg aan deze
De bovolking staat op con lagen trap van ontwikkeling
verzoeken zou te geven zijn, moest worden uitgemaakt
en kent zeer weinig welvaart.
van welke zijde de invloed der gouvernements-ambtonaren
De inwoners van het landschap Passoemah Oeloe Manna
zich in de bedoelde landstreken eventueel zou moeten doen
toonden zich meer en moer ingenomen met ons gezag.
gelden.
Do toestand van het oland Engano kon, volgens het
Omtrent de ïhttaklanden en Battaksche landschappen
verslag van den controleur van Kroë, die in Mei 1871
Si-Lindong.
Si-Goempoelan, Pangaloeam, Si-Gottom,
eene dienstreis derwaarts had ondernomen , over 't algePangari-boean en Si-Lantom, gelegen in het noordoosten
meen bevredigend worden genoemd. Voor zoover kon
der residentie ï a p a n o l i , valt het volgende te vermelden.
worden nagegaan waren er in den laatsten tijd nergens
In Julij 1871 borigtte de resident van Tapanoli, dat de
ongeregeldheden voorgevallen. De enkele zaken die door
reedf sedert geruimen tijd woedende krijg, in de vallei van
de Enganezen werden voorgebragt, werden alle op minSi-Lindong zeer in hevigheid was toegenomen en zich uitbreiddo, dat aangezien de veiligheid der zendelingen bij I nelijke wijze afgedaan.
Het aandoen van Engano door de stoomschepen der
die twisten gevaar liep, door hem eene commissie van drie
paketvaart-onderneming blijkt van gunstigen invloed op de
hoofden derwaarts gezonden was, om middelen tot schikwelvaart der bevolking, die gretig van die gelegenheid
king te beramen. De oorlogvoerende Battaksche radja's
gebruik maakt tot het van de hand zetten harer handelsgaven gehoor aan do oproeping om te Siboga te komen en
artikelen, voornamelijk tegen inruil van kleedingstukken.
het gelukte den resident in een rapat do bestaande geHet voorkomen der bevolking droeg dan ook sporen van
schillen te beëindigen Daarna echter gat eene sodort jaren
meerdere welvaart dan bij een vorig bezoek, terwijl de
bestaande veete tusschen de landschappen Si-Pakolan en
wijze van ontvangst van den controleur gunstig afstak bij
Koeta-Bai at wederom aanleiding tot vijandelijkheden, waarin
vroeger. De gezondheidstoestand schijnt doorgaans veel
het bestuur op nieuw tusschenbeide moest komen.
te wenschen over te laten, zelfs in die mate dat naar het
Het maakt thans een punt van onderzoek en overweging
algemeen gevoelen het zielental zeer vermindert.
uit of niet bijzondere maatregelen van blijvenden aard ge• Wegens gebrek aan transportmiddelen was het onmovorderd worden om in dit gedeelte van 'sGouvernements
gelijk de verschillende stammen van hot eiland te begebied de rust en orde te bewaren, die er thans onopzoekon. Voor zoover van de niet bezochte gedeclton behoudelijk verstoord worden.
rigten waren ingekomen, luidden deze niot ongunstig.
Nias werd in het afgeloopen jaar bezocht door den controleur van Goenoeng-Sitoli, wien het gelukte eene verzoening tot stand te brengen tusschen de oorlogvoerende
Lampongsche districten. Orde on veiligheid 1 toten ook
kampongs Tadore en Orahili.
naar de jongste berigten. weinig te wenschen over. De
reeds in het vorig verslag vermelde gevallen van zeeroof
Een meer geregeld bezoek der Niassche kustplaatsen
hebben zich niet herhaald. De gouvernements-stoomer
door Zr Ms. oorlogsschepen, gelijk voorgenomen is, zal
Java, die ter beteugeling van zee- on strandroof de wateren
veel bijdragen tot bestendiging der rust en orde op dat
van deze residentie onlangs doorkruiste, heeft dan ook
eiland. Van menschenroof of slavenuitvoer van N i a s , werd
niets verdachts op zijne toeten ontmoet.
intusschen reeds in den laatsten tijd niet meer vernomen.
De gezindheid van hoofden en bevolking jegens het
Gouvernement was naar wensch.
De Mentawei-eilanden werden door geengouvernementsvaartuig bezocht. De gezindheid der bewoners bleek echTen gevolge van minder gunstigen oogst vond in enkele
ter gunstig te zijn, want de handelaars werden goed ontafdeelingen eene belangrijke stijging der rijstprijzen plaats.
vangen , en een te Padang te huis behoorende schoener,
De jongsto rijstoogst w a s , vooral in de streken waar de
die in Junij 1871 op de zuidwestkust van Poeloe-Pogie
bevolking sawah's bezit, over het algemeen gunstig.
strandde, verleenden zij hulp, bergden de lading on het
De peperoogst was in het afgeloopen j a a r aanmerkelijk
w r a k , en hielpen do schipbreukelingen aan een vaartuig
minder dan in 1870 door de folie winden tijdens den bloei
om de reis voort te zetten.
van dit gewas, maar dit werd vergoed door de hoogere
prijzen voor het artikel behaald, en den grooteren uitvoer
van andere producten.
W a t overigens den toestand van Sumatra's Westkust
De gezondheidstoestand was gunstig.
aangaat, in vele opzigten mogt die ook, volgens de jongste berigten, gunstig genoemd warden, en was de gezondIn vergelijking met menig ander volk in den Archipel
heid over het algemeen naar wensch. Da bevolking is
is de Eamponger welvarend te noemen. E r is een blooirustig en tevreden met het Nederlandsch bestuur. Zij
jende handel, die geheel zonder Europesche tusschen komst
roept althans dikwijls de beslissing in van onze ambtenagedreven wordt.
ren, en deze bescherming ivordt zelfs gevraagd van uit
De kampongs bestaan meest alle uit goede huizen , en
streken, waarmede wij geene regtstreekscho bemoeijonis
in menige woning treft men de duidelijke blyken aan van
hebben.
wat men voor den gewonen inlander weelde kan noemen.
Enkele streken maken hierop eene uitzondering, zoo als
H a n d e l , landbouw en nijverheid gingen weinig vooruit.
Somangka en Sekampong, waar de bewoners aan opium
De veestapel begint zich meer en meer te herstellen van
verslaafd zijn, of A b a n g , waar do landbouw nog op een
de gevolgen der in 1867 en 1868 gewoed hebbonde ziekte,

Hijlagea.
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lagen trap staat, of ook Sepoetie , van waar de bevolking,
ten gevolge van onvoldoende rijstproductie, voornemens
scheen naar de Klappanbaai te verhuizen , alwaar betere
gronden zijn en gelegenheid bestaat om sawah's aan te
leggen en peper en koffij te planten.
Van Bantam kwamen weder verscheidene personen om
zich hier als arbeider of als landbouwer te vestigen. Het
aantal dier landverhuizers , die zich voor goed aan de kustplaatsen van Telok Betong en IV Marga's vestigen , neemt
ieder jaar toe.

onder den naam van Korintji-goud doorgaat. Do handel
wordt hoofdzakelijk gedreven met Sumatra's Westkust,
slechts voor een klein gedeelte met de Djambische hovenlanden.
Chinezen of andere vreemde Oosterlingen worden in
Korintji niet aangetroffen, de bevolking is streng Mohammedaansch on jaarlijks gaan velen ter bedevaart naar
Mekka.
Het hoogste gezag in Korintji berust bij een depati, in
wiens familie de troonsopvolging erfelijk is. In vroeger
jaren werd over het landschap door Djambi gezag uitgeoefend , en ook thans nog, ofschoon dat gezag sedert meer
dan eene halve eeuw feitelijk heeft opgehouden , beschouwt
de Sultan van Djambi het landschap Korintji als geheel
tot zijn rijk te behooren.

Palembang. Door eene billijke verdeeling, e n , waar mogelijk, vermindering van heerendiensten, het handhaven
van goede politie, het tegengaan van ongeoorloofde geldheffing door de hoofden , en het wegnemen van alle belemmeringen , welke een vrij verkeer in den weg staan ,
Banka. De algemeene toestand was gunstig. De inwordt het vertrouwen in hot bestuur al meer en meer gelandsche en Chinesche bevolking ook de mijnwerkers, waren
vestigd, en is de gezindheid van hoofden en bevolking
met de gevestigde orde van zaken tevreden. Er kwamen
jegens het Gouvernement zeer gunstig.
in 1871 aanzienlijk meer Chinesche nieuwelingen aan dan
De bevolking is niet beschroomd, om, zoo noodig, klagin 1870; de aanwerving in 1872 zal waarschijnlijk nog
ten tegen hare hoofden of omtrent maatregelen van bestuur,
grootor zijn. In Moi jl. waren reeds 1152 nieuwelingen
regtstreeks bij het Europeesch bestuur in te brengen.
aangebragt, zoodat de mijnarbeid krachtig kan worden
De welvaart is over 't algemeen vooruitgaande, zigtbaar
voortgezet.
uit de vele weelde-artikelen van Europeschen oorsprong,
Met betrekking tot den landbouw worden de goede gedie de bevolking zich aanschaft en uit het meer en meer
volgen van eene billijke bezoldiging der hoofden meer en
bouwen van goede planken woningen met pannen gedekt.
meer ondervonden.
Handel en verkeer waren toegenomen ; de veiligheid liet
Deze kunnen thans in hun levensonderhoud voorzien,
niets to wenschen over, en al poogde zekere NASOT in 1872
. door hun tractemont, en derhalve hunnen tijd wijden aan
eenigen aanhang te verwerven, de rust werd er niet door
het behartigen van de belangen der bevolking, waaronder
gestoord.
hier voornamelijk behoort herhaalde aansporing tot .verDe oogst der voedingsmiddelen viel vrij algemeen naar
betering en uitbreiding van dit bedrijf.
wensch uit. In de Moesie-Oeloe en Kommering-Oeloe,
Do gezondheidstoestand liet in 1871 veel te wenschen
word in het ontstane gebrek door aanvoer van elders voorover maar was in de eerste maanden dezes jaars over het
zien buiten tusschenkomst van het bestuur. Voor 1872
algemeen gunstig; de beri-beri-ziekte onder de mijnwerkers
waren de vooruitziglen zeer gunstig.
nam merkelijk af.
Door toenemende gemeenschap met de bevolking der
De eigenlijk inlandsche bevolking van B a n k a , zacht en
benedenstreken, maakt de Islam in de binnenlanden voort volgzaam van karakter , maar met weinig veerkracht en
durend vorderingen
lust tot werken , g a a t , naar het schijnt, thans eene betere
In het Djambische bleef de rust evenzeer bestendigd ,
toekomst te gemoet omdat de landbouw zich uitbreidt.
al werd door een paar amokmakers een oogenblik schrik
De totale padi-productie belooft niet onbelangrijk meer
verwekt.
in 1872 dan in het vorig jaar.
De verhouding tusschen den politieken agent en den
Do proeven in het district Soengeiliat tot het verbouwen
sultan was naar wensch, terwijl bij herhaling de bewijzen
van rijst op sawah's genomen, konden aanvankelijk niet
geleverd werden van den gunstigen invloed des eersten op
gunstig genoomd worden maar worden , roet boter voorden loop der zaken.
uitzigt, voortgezet.
Door den Gouverneur-Generaal werd bij besluit van 4
Junij 1872 , n°. 23 , onder nadere sedert verleendo goedBilliton. Hevige on gestadige regens deden ten vorigen
keuring des Konings, vastgesteld eene ordonnantie ter j a r e den rijstoogst niet alleen mislukken , maar beletten
regeling van de regtsmagt van den politieken agent voorook de voorbereidende werkzaamheden voor het aanleggen
noemd in politiezaken. Volgens die regeling bepaalt zich
van ladangs, daar niet gebrand kon worden en dus padi
de regtsmagt van den genoemden ambtenaar, wat de pernoch aardvruchton konden worden aangeplant.
sonen betreft, tot de Chinezen in het rijk van Djambi en
Bovendien was het stormachtige weder oorzaak dat slechts
de inlanders en daarmede gelijkgestelden op het gouverweinig vaartuigen dit eiland aandeden. en er dus ook
nementsgrondgebied te Djambi, Moeara-Kompeh , Moearaweinig rijst aangevoerd werd , waardoor de prijzen beSaba en aan de ï o n g k a l ; wat de zaken betreft, tot politiedenkelijk stegen.
overtredingen , waartegen geen zwaardere straf is bedreigd
In dien gedrukten toestand werden door het Bestuur
dan eene geldboete van f 100, gevangenis van 8 dagen ,
de rijsthandolaren van Billiton en eonige Bataviasche firblokarrest van 3 dagon , of tenarbeidstelling aan de publieko
ma's uitgenoodigd groote hoeveelheden rijst aan te voeren ,
werken voor 3 maanden , met of zonder verbeurdverklawaarvoor de Nederlandsch-Indische Stoom vaartmaatschappij
ring. Bij deze ordonnantie zijn de bepalingen van het Conoene verminderde vracht toestond, terwijl de Billitontract met Djambi van 1858 in het oog gehouden.
maatschappij uit hare pakhuizen rijst voor behoeftige inlanders tegen inkoopsprijs beschikbaar stelde
De bevolking werd geteisterd door eene zware pokkonepidemie.
Daar bovendien de administrateurs der mijndistricten,
In Mei 1872 vertrok het gouveruementsstoonuchip Bronmet hot beheer dier pakhuizen belast, nog menig gemak
beek naar Djambi ter overbrenging van goede koepokstof.
in de betaling verleenden , werd het gevaar voor gebrek
aan voedingsmiddelen voorkomen . hoezeer in twee districten
Omtrent den toestand van het landschap Korintji kunde nood zoo hoog steeg , dat men in de bosschen de ganen geene regtstreeksche mededeelingen wqrden verstrekt.
doeng verzamelde en tot spijs bereidde.
De berigten deswege uit het aangrenzende Djambi verkregen luiden echter niet onbevredigend. Het land is vruchtDe vrees voor herhaling echter heeft een heilzamon
baar en de bevolking, die op 150 000 a 200 000 zielen
invloed uitgeoefend op de bedrijvigheid der inlanders, die
geschat wordt, vrij arbeMzaam. Rust en veiligheid moeten
zich met kracht op onderscheidene werkzaamheden toeslechts weinig te wenschen overlaten, terwijl menschenroof
legden , ten einde door grootere verdiensten aan de duurte
of handel in slaven er niet worden geduld. Echter zou het
het hoofd te bieden.
pandelingschap er zeer in zwang zijn. De voorname takDe immigratie naar Billiton neemt belangrijk toe, daarken van bedrijf zijn landbouw, veeteelt en inzameling van
mede ook het handelsvertier.
boschproducten, doch do uitvoer wordt bemoeijelijkt wegens
De gezondheidstoestand liet, door het snel afwisselende
gemis Han goede wogen door het omringende gebergte.
weder, soms veel to wenschen over. In April jl. worden
Van daar dat rijst en vee in Korintji zeer goedkoop zijn.
onrustbarende berigten omtrent het heerschen van buikIn de Djambische bovenlanden houden zich vele Korintjiers
ziekten met doodelijken afloop ontvangen. Maatregelen
onledig met het zoeken naar goud, dat in den han lol
van bestuurswege temperden het kwaad, zoodat verreweg
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de meeste zieken hersteldon. Aan oogziekten leden er ook
no» velen.
In weerwil van de min gunstige oogsten , gaat Billiton
door de vermeerderde opbrengst der mijnwerken krachtig
vooruit, en zyn er verscheiden Chinezen ter hoofdplaats ,
die daarvan blyk geven door het oprigten van fraaye
huizen.
De eigenlijke inlandsche bevolking echter moest vóortdurend door de districts- en overige volkshoofden aangespoord worden om , door het verlaten van don wisselvalligen ladangbouw en het uitoefenen van bedrijven, een
beteren en vasteren grondslag voor haar bestaan te krijgen.
De kamponghoofden evenwel, die geeue bezoldiging van
het Gouvernement, ontvangen, zijn ook veel te afhankelijk
van de bevolking om invloed uit te oefenen , en men ziet
hen herhaaldelijk by de Billiton-maatschappy niet alleen
om geld , maar zelfs om rijst bedelen.
Dit alles is nog' meer het geval met de hoofden der
zoogenaamde Sekah-bevolking, die dan ook van moergenoemde maatschappij eene geregelde verstrekking van rijst
ontvangen.
De gezindheid van hoofden en bevolking jegens het Gouvernemtnt is gunstig te noemen.
Het volksonderwijs werd ingevoerd en daartoe zijn reeds
drie scholen opgerigt, terwijl voor eene vierde aanzoek gedaan was
De aanwezigheid ter Oostkust van Zr. Ms. stoornschepen
Banlca en Sumatra iu Mei 1871, verijdelde het misdadig
opzet van uit den Lingga-archipol afkomstige zeeroovers.
Door een gedtelte der Sekah-bevolking, behoorende tot
het district Dindang, is echter het verlaten wrak van het
Fransche driomastschip Maria Therèse in liet begin dezes
jaars van eenigen inventaris en lading beroofd ; de daders
en de geroofde goederen werden achterhaald.
Overigens was de veiligheid van personen en goederen
in algemeenon zin voldoende verzekerd.
Riouw en onderhoorigheden. Ïandjong-Pinang nam ook
dit j a a r in bloei en welvaart toe.
De handel in gambier en peper was vrij levendig en
beide artikelen behaalden in het vorige j a a r zeer hooge
prijzen.
De gezondheidstoestand was zeer bevredigend.
Eene toevallige omstandigheid gaf aanleiding tot eene niet
van belang ontbloote rectificatie der grenzen van onze
vestiging te Tandjong-Pinang, bij gelegenheid dat een op
3 tot 4 palen van de hoofdstad woonachtige Chinees eene
klagt indiende, dat de onderkoning eene aanzienlijke partij
houtwerken van hem in beslag had genomen. Bij hot onderzoek van die klagt en de raadpleging van het archief
van het residentiekantoor, werd namelijk een behoorlijk
gewaarmerkt afschrift gevonden eener acte , gepasseerd op
den 19den Februarij 1821 met den onderkoning JAPHAR ,
waarbij geheel Tandjong Pinang tot aan de grens van
Zuid-Bintang in vollen eigendom aan het Gouvernement
werd afgestaan. In dien afstand is sedert nooit verandering gekomen. De inhoud dier acte werd den onderkoning
medegedeeld met verzoek de in beslag genomen houtwer*
ken, als hebbende de verbeurdverklaring op gouverneraentsgrondgebied en derhalve onwettig plaats gehad, aan den
Chinees terug te geven. Hieraan is onmiddellijk voldaan.
Tevens zijn ten deze de noodige opmerkingen aan den vorst
gerigt.
De verwachting op eene vredelievende oplossing der
grieven tusschen den Sultan van Lingga-Riouw en den
onderkoning, waarvan het vorige verslag gewaagt (bladz. 10),
is verijdeld. Het is gebleken, dat de onderkoning zich
tijdens zijn bezoek te Lingga, zeer weinig met staatszaken
bemoeid heeft. Ook heeft genoemde onderkoning, die, naar
het schijnt, volgens eene van oudsher bestaande schikking,
over den Riouw-Archipel het bestuur voert, terwijl de
sultan in den Lingga-Archipel regeert, als waren het twee
afzonderlijke rijken, geen agent te Lingga, omdat er geene
fondsen voor het onderhoud van zulk een persoon zijn.
Op minnelijke wijs zal men trachten hierin voorziening te
brengen , daar de bestaande toestand vooral op de regtsbedeeling ongunstig terugwerkt.
De uitkomsten der reorganisatie van dit gewest zijn nou
weinig belangryk. De ambtenaren moeten met de meest

mogelyko voorzigtighoid iu de uitvoering hunner taak te
werk g a a n , om het wantrouwen der vorsten, die zeer beducht zijn voor inmenging in hunne zaken , te ontgaan.
De algemeene toestand is vry bevredigend; nergens werd
de rust op ernstige wyze verstoord. Zoo als in 1870,
hadden ook in het afgeloopen j a a r , voornamelijk in de
afdeelingen Karimon en Battam, strooperijen plaats van
Chinesche zeeschuimers van Singapore. In de afdeeling
Karimon , op het eiland Groot Karimon , vielen in de maand
Augustus eeltige ongeregeldheden onder de Chinezen voor,
door feitelijk verzet tegen eene huiszoeking. Een detachenieut van 25 militairen met een oificier van Riouw derwaarts gezonden, vond echter bij zijne komst de orde weder
hersteld.
In het rijk van Indragiri, waar — ofschoon do suzereine
regten van Nederland er erkend werden, het bestuur aan
den regerenden soetan , radja SAÏD, is overgelaten , schijnt
regeringloosheid te bestaan.
Aan het verslag eener reis naar dit rijk in Junij lb70
door den adsisdent-resident van Lingga ondernomen, ontleent men het volgende:
Radja SAÏD bleek geheel ongeschikt om eenig gezag te
voeren: zijn oudste zcon A L I werd als troonopvolger niet
naar behooren erkend, terwijl de radja-moeda en verdere
rijksgrooten volstrekt niets meer te zeggen hadden. Deze
zijn door aanverwanten van den soetan, de zoogenaamde
anak-radja, uit het bestuur verdrongen, zoodat zij zich
geheel heLben teruggetrokken, zich niet met bestuurszaken
bemoeijen en door het aanleggen van tuinen in hun onderhoud voorzien. Die anak-radja maken zich schuldig aan
allerlei afpersingen en deinzen zelfs niet voor moord terug.
Aan hen is dan ook voornamelijk te wijten, dat Indragiri
thans in zulk een staat van verval verkeert. De 92jarige
soetan k a n , onder die omstandigheden, zijn gezag niet meer
handhaven. Veiligheid van goederen en personen wordt
er dan ook gemist en de handel kwijnt. Ten afgeloopen
j a r e waren nog twee vreedzame handelaren van Kwantan
door tweo anak-radja te Indragiri van al hunne goederen
beroofd, zoo het heette ter vergelding van een gelijk lot
dat hunne handelswaren ter eerstgenoemde plaats hadden
gevonden. Inderdaad was de eene aanhouding gepleegd
door des radja's eigen vrouw, die te Kwantan verblijf
houdt, terwijl de goederen desitweeden waren aangehouden
omdat hij ter sluiks vuurwapenen in het Djambischo rijk
had willen invoeren, hetgeen verboden is en de inwoners
in ongelegenheid zou brengen.
De rijksgrooten, met wie de adsistent-resident over den
vervallen toestand des lands sprak, verwachtten veel heil
van een herstel van het bestuur op den ouden voet Al
da'lelijk hoopt mon eenige verbetering van eenen naar aanleiding van des adsistent-residents bezoek door den soetan
genomen en door den resident goedjzekeurden maatregel
om zijnen oudsten zoon, den genoemden radja A L I , die
bij rijksgrooten en bavolking in aanzien i s , als troonsopvolger aan to stellen en dezen voorloopig als Wakil een
aandeel in het bestuur te geven.
Ook het landschap Manda werd in Junij 1870 door den
adsistent-resident van Lingga bezocht. N a de aftreding van
sjarief MAHMOED wordt het bestuur 'thans uitgeoefend door
radja DJAFAR, een jongeren broeder van den onderkoning.
E r heeft onder diens bestuur geen verloop van volk meer
plaats; de personen echter die onder den vorigen vorst
het land verlieten, zijn niet teruggekeerd. De sagohandel
was vrij levendig en groote hoeveelheden werden naar
Singapore vervoerd. Men berekent do opbrengst van het
geheele landschap Batin Anam Soekoe, waaronder ook
Manda behoort, op ruim 3000 pikols 's maands.
Klagten over slecht bestuur of knevelaryen werden bij
den adsistent-resident niet aangebragt.
Reteh ontving, even als Manda, een bezoek van meergenoemden adsistent-resident. Sedert de expeditie van
1858 is de bevolking zeer verloopen, waardoor vroeger
bewoonde en bebouwde plaatsen thans verlaten en woest
liggen. Het inlandsch bestuur schijnt niet bij magte te zijn
om het land tot zyne vroegere ontwikkeling te brengen. Als
vertegenwoordiger van den onderkoning van Riouw, voert
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thans zyn oudere broeder radja ADDOEL WADOET liet gezag. Togen hem of ondergeschikte hoofden werden geene
klagten ingobiagt. In het algemeen kan ook van dit, naar
gissing 20"0 inwoners tellende rykje, gozegd worden dat
de toestand treurig is.
Gedurende 1871 werd de rust in het rijk van Siak en
onderhoorigheden nergens gestoord. De sultan betnicht
eene naauwgezette opvolging van de verpligtingên, die
volgens het tractaat van 1858 op hem rusten, en doet zijn
best om de welvaart des lands te bevorderen, voornamelijk
door het aanleggen van pepertuinen en de exploitatie van
de uitgestrekte kamfor-bosschen, die in het Siaksche worden
aangetroffen. Tot bereiking van dit laatste doel heeft hij
zelfs deskundigen uit Djohor ontboden. Zijn hoogste won sch
is evenwel, dit alles aan de Europesche nijverheid over te
laten, even als sedert eenige jaren in Doli plaats heeft.
De sultan van Siak, zoowel als de overige radja's op
Sumatra's Oostkust, slaan den vooruitgang van dat land* schap en het daaruit voortvloeiende grootere aanzien van
den sultan van Deli met leede oogen gade en begrijpen
zeer goed, dat de uitgifte van gronden aan Europesche
ondernemers, de geschiktste weg is om ook tot welvaart
te geraken.
Bij eene beschikking van jonge dagteekening is de resident van Riouw gemagtigd zijne sanctie te hechten aan
eene overeenkomst tusschen eenige Europesche ingezetenen
van Nederlandsch Indie en do sultans van Siak en Serdang
en den pangerang van Langkat voor het ontginnen van
woeste gronden getroffen, maar waaraan, naar 't schijnt
uit gebrek aan fondsen, tot dus ver geene uitvoering gegeven was. Volgens eene onlangs ontvangen opjrave waren
voor Serdang vijf contracten gesloten tot eene gezamenlijke uitgestrektheid van 9000 bouws, en voor Langkat ook
vijf, voor 8500 bouws te zamen, waarondei 200o bouws
ten name der Deli-maatschappij. Geen dezer ondernemingen
was nog in exploitatie.
De verhouding van den sultan van Siak tot de hem
onderhoorige radja's op Sumatra's Oostkust, kenmerkte
zich door onverschilligheid der laatsten jegens Siak.
Des sultans verhoudinjr met zijn ouderen broeder, den
rijksbestierder, werd eenigzins beter, omdat door het benoetnen van een troonsopvolger (den oudsten zoon van don
sultan) de rijksbestiorder zijne kuiperijen moest opgeven
om zelf den troon te beklimmen.
Gedurende de eerste maanden van 1872 zwierf in den
Lingga-Riouw-Archipel een zekere radja MOHADI rond,
met het doel om bij de sultans van Siak en Lingga hulp
in te roepen tegen Salangar (kust van Malakka).
In April kroeg de adsistent-resident van Siak kennis
van do vijandige gezindheid van dien radja, die zich te
Bengkalis zou ophouden, en van zijne onderstelde voornemens om van een der havens van Siak uit, een aanval
op Salangar te doen. De sultans ontzegden aan MOIIADI
alle hulp en verzochten hem tevens zich zoo spoedig mogelijk uit hun gebied te verwijderen en er geen aanhangers
te werven. Na de ontvangst d-'er tijding van den adsistentresident van Siak, deed de resident van Riouw het vertrek van Zr. Ms. stoomschip Banka, dat zich "ereed maakte
om een kruistogt te ondernemen tegen de zeeroovers in
de wateren van Oost- Snmatra en Atjeh, vervroegen, en
verzocht den kommandant om het eerst Bengkalis en Siak
aan te doen, ten einde bedoelden radja zoo mogelijk te
achterhalen. De kommandant van de Banka berigtte, dat
radja MOHADI door den controleur van Bengkalis te BoekitBatoe aangetroffen w a s , met twee tongkangs , bemand met
p. m. 18 koppen en beladen met eene aanmerkelijke hoeveelheid amunitie on goederen, dat hij echter had weten
te ontsnappen. doch dat de beide tongkangs aangehouden
waren.
De door zyne willekeurige handelingen gehate vorst van
Kotta-Pinang (in Laboean-Batoe) werd in Julij 1871 in
zijne eigene kampong Kala-Paneij overvallen en gedood.
Bij de aanvallers bevonden zich twee aan hem onderhoorige
hoofden , maar verreweg de moeste waren uit de onafhankelyke kampong Goenoeng-Tinggi, onder hun hoofd pertoean
NAX LOBEH. Was de handeling der beide eerstgenoemde
aanvallers te voorzien en moet daarbij als verzachtende
omstandigheden gelden de willekeur die haar uitlokte, het

gedrag van den laatstgenoemden wien de zaken van KottaPinang niet aangingen, kon niet anders dan als moord en
roof omschreven worden. Groot was dan ook. ondanks
den haat tegen de verslagene, de verontwaardiging over
die gebeurtenis, zoowel by de bewoners dor zooeven genoemde plaats zelve als bij al de naburige Maleische
vorsten Behalve dat do omstandigheden, waarmede de
inneming van Kala-Paneij vergezeld ging, krenkend waren
voor het Nederlaudsch-Indisch Gouvernement zelf, bleek
ook eeue expeditie naar Goenong-Tinggi onvermijdelijk,
zoo wij althans onzen invloed op dit gedeelte van Snmatra
niet ten eenon male verliezen — en de grensdistricten van de
Westkust beschermen wilden tegen de strooptogten van een
aantal overmoedig geworden onafhankelijke radja's.
De Regering besloot dan ook tot dien maatregel, en wees
twee compagnien infanterie en een detachement artillerie
aan om Goenoong-ïinggi te tuchtigen.
Ofschoon bij de komst der troepen (verg. hoofdstuk I» ,
§ 4) het schuldige hoofd zich reeds aan het Europeesch
bestuur ter Sumatra's Westkust bad onderworpen, en de
inneming van het ook door de bevolking verlaten GoenoengTinggi weinig moeite kostte, behalve den hoogst bezwaarlijken togt derwaarts, zoo heeft echter het feit alleen
(schrijft de resident van Riouw) dat de geheele troepenmagt, na de tallooze hindernissen langs de Bilah-rivier te
hebben overwonnen, de steile hoogte heeft bereikt, waarop
de kampong gelegen is en die door NAN LOBEH en de omliggende Battaksche bevolking als ongenaakbaar en onverwinnelijk werd geacht, diepen indruk gemaakt en den
morelen invloed van het Nederlandsch gezag ter Su:natra's
Oostkust niet weinig versterkt.
De twee oproerige hoofden van Kotta-Pinang (DJA M E M BALIE en D J A HOEALAH), die de annleggers waren van den

opstand tegen den vermoorden Jang di pertoean , hebben
zich gedurende do expeditie aan den controleur overgegeven en zullen voor den kerarattan van Kotta-Pinang
te regt staan. NAN LOBEH en zijn broeder BAGINÜA NAN
L O B E H , bevonden zich laatstelijk te Batavia.
Wat overigens den dood van den vorst van Kotta-Pinang
betreft, deze gebeurtenis zal gunstig werken op den toestand van dat rijkje. Zijn bestuur toch had zich yekenmerkt door menige eigendunkelijke handeling, terwijl hij
met de soetans van Panei en Bilah steeds op gespannen
voet verkeerde, daar hij zich volstrekt niet hield aan eeno
overeenkomst, welke die beide vorsten met hem hadden
gesloten tot opheffing van do belemmeringen, welke de
handel in zijn rijk ondervond.
In don staatkundigen toestand der afdeeling Batoe-Bara
kwam geene verandering. In afwijking van de overige
rijkjes ter Oostkust van Sumatra is het bestuur hier niet
éénhoofdig. De bevolking is verdeeld in vier Soekoes, aan
het hoofd waarvan, met den titel van datoe, hoofden zyn
geplaatst die door Siak bevestigd worden. Die inrigting is
een overblijfsel van den invloed in vroeger tijd door den
vorst van Menang Kabau op de genoemde kust uitgeoefend.
Ook bij de hoofden van Batoo-Bara schijnt wel groote
geneigdheid te bestaan om zich allengs aan den invloed
van Siak te onttrekken en zich meer onmiddellijk onder
het Nederlandsch"Indisch Gouvernement aan te sluiten.
Sedert den dood van P E S E T É , het hoofd der oppositie
in de Bovenlanden, w.?rd de rust intusschon niet gestoord.
De na de verwijdering van tongkoo ACHMAD bestaande
voorloopige toestand bleef dezelfde.
Thans berust het bestuur grootendeels bij den controleur, want het is duidelijk, dat de inlandsche hoofden,
die onder den Jang di pertoean eenig feitelijk gezag hadden , zich thans in den onzekeren toestand zooveel mogelijk
verschuilen achter den gouvernements-ambtenaar.
De welvaart en het vertier nemen blijkbaar toe. Minder
is dit het geval in het aangrenzende staatje Koeaio.
De afdeeling Deli omvat de aan Siak onderhoorige rijkjes
Langkat en Serdang, en dat van Deli, sinds 18G2 een
broederstaat van Siak.
In Langkat ontstonden moeijelykheden tusschen den pangeran en eenige onder zijne bevolen staande hoofden in de
bovenlanden, waardoor wel de rust niet verstoord, maar
toch de handel op de Langkat-rivier gestremd werd. De
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controleur van Doli begaf zich in Augustus 1871 derwaars,
om tegenwoordig te zijn bij het beëindigen van die geschillen. Ken onwillig Sockoehoofd werd or wegens verzet
en knevelarij tot 20 jaren bannissement veroordeeld.
In de bovenlanden van Serdang, in het landschap Sonombah, hadden ongeregeldheden plaats, die zoer waarschijnlijk zamonhingen met geschillen over h«t bezit van
dat landschap tusschen Deli en Serdang
Herhaaldelijk
ontstaan er dergelijke grensquaestios tusschen die rijkjes ,
waaraan men door eene goede grensregeling een einde
hoopt te maken.
In het begin van Mei j l . braken onlusten uit in de bovenlanden van Deli. Reeds sedert Augustus van het vorig
j a a r werd tegen het gezag van den sultan van Deli oppositie gavoerd door Soengal, waarvan het hoold Sm DI
RADJA, geheel onder den invloed staat van zijn gewezen
voogd datoe K E T J I I . , die den titel van tongkat heeft verkregen , en bjj ziekte of afwezigheid van datoe S R I DI
RADJA , als diens vervanger optreedt.

Datoe K E T J I L be-

schouwde Soengal als zijn land en ontkende iets met den
sultan te maken te hebben. Hij weigerde om aan elke
oproeping van dien vorst gevolg te geven , en verbond zich
niet zijn broeder datoe D J ALII. , bandar in Tiinbang-Langkat ,
waarop en Deli en Langkat aanspraken doen gelden. Datoe DJALIL had zich reeds in Junij van bet vorig j a a r ,
door het aanhouden van handelsgoederen, aan wederregtelijke handelingen sehuldig gemaakt, en had niet willen
voldoen aan het bevel om voor den controleur van Deli
te verschijnen; hij had zich nu eens aan de zijde van Deli,
dan weder aan de zijde van Langkat geschaard, met geen
ander doel dan om zoodoende aan geen dor vorsten gehoorzaamheid te bev. ijzen. Verschillende pogingen van den
sultan van Deli om beide broeders ter hoofdplaats te doen
komen mislukten; daarentegen wierpen zij te TimbangLang!;at een aarden benting op , van waar zij met duizend
gewapende Battakkers en vijf honderd Maleijers , de rust
van Deli ernstig bedreigden. Ten einde dez3 ongeregeldheden te beteugelen , werd op den lOden Mei j l . eene
compagnie soldaten niet de noodige artillerie, per Zr. Ms.
stoomschip den Briel, van Riouw naar Deli gezonden.
Zij vonden hevigen tegenstand, doch dreven op den 16den,
17den , 18deu eD 19dm Mei den vrij tali ijken vijand
overal terug en veroverden al zijne versterkingen. De
oproerigo datoe's hebben schriftelijk vergiffenis verzocht
aan den sultan, die hen echter gelast heeft persoonlijk
naar Sneugal af te komen. In den aanvang van Julij heeft
zich op nieuw verzet geopenbaard, waardoor wederom
het zenden van troepen is noodig geworden. (I) Zie
verder omtrent de verrigtingen der expeditionaire troepen,
hoofdstuk » , § 4.
Uit door den resident van Riouw ingediende verslagen ,
onder andere ook van eene reis naar Deli in Junij 1871,
is hot volgonde ontleend.
De vestiging van Europesche landbouwondernemers breidt
zich aldaar uit. Kr waren voor twintig ondernemingen
contracten gesloten. Behalve van twee, waarvan dit niet
bekend i s , wordt de gezamenlijke uitgestrektheid opgegeven 17 900 bouws te bedragen (waaronder 3000 bouws
van vier nog niet in exploitatie zijnde ondernemingen).
De ondernemers leggen zich allen op de tabakscultuur toe;
door de Deli-maatschappij wordt bovendien nog ó*o klapper- en notenmuscaatteelt gedreven. De laatste belooft
eenig voordeel, wegens de uitmuntende qualitoit van het
product, de andere minder, vermits de boomen veel van
insecten te lijden hebben. Ook zouden door de maatschappij
proeven genomen worden met de indigo-cultuur. De tabak
stond overal welig, het blad is breeder, ligter van kleur
en zachter dan dat van den kooltabak op Java. Hij is op
do Europesche markt zeer gewild en behaalt daar hooge
pryzen.
- De grond te Deli is weinig geaccidenteerd, hij bestaat
(1) De vijandelijkheden in Doli, die blijkens een telegram van medio
Augustus jl. wederom voorloopig waren gestaakt. zijn. volgens een
later telegraphisch berigt. hervat geworden. Ook waren de hoofden
nog niet uitgeleverd. Eene vijandelijke versterking was ingenomen.
De ingevallen regen belette in het gebergte door te dringen. Alle
ondernemingen waren genoegzaam beschermd.

uit eene laag humus met een ondergrond van zachte klei,
en bezit eene zeldzamo vruchtbaarheid , zoodat eene verlaten aanplanting (zoogenaamde ladang) na 2 of 3 jaren
te hebben braak gelegen, als het ware niet meer terug te
vinden was door den krachtigen en snellen plantengroei.
De fijnere lucht der Battalanden is daar zoer merkbaar.
De gezondheidstoestand onder de Europeanen (;>0 in getal)
mag goed genoemd worden. Aan geneeskundige hulp bestaat nogtans behoefte. Hoewel de Regering zich bereid
verklaard hooft aan den zich daar vestigenden geneesheer
eene toelaag van f 100 's niaands uit te keoren , heeft zich
voor deze plaats nog geen candidaat aangemeld.
Het getal Chinesche werklieden, dat in Junij 1870 b e groot werd op 3000, neemt voortdurend toe. Alleen de
Deli-maatschappij werkte op genoemd tijdstip met 1200
Chinezen, en de administrateur dier vennootschap verklaarde dat hij gemagtigd was de ontginningen op ruime
• schaal uit te breiden , daar het kapitaal der maatschappij
zonder eenig bezwaar kou vergroot worden. Door deze
maatschappij zijn ook een 150tal vrijwillig in Samarang
aangeworven koelies naar Deli overgebragt.
Reeds begint de grond, die voor de tabaksteelt dienen
kan , schaarsch te worden en wenden velen het oog naar de
naburige landschappon Serdang en Langkat, waar, naar
het oordeel van deskundigen, even goede gronden voor de
tabakscultuur gevonden worden. De ondernemers loggen
landwegen aan, en de hoofdweg loopt thans 2<> paleu het
binnenland in, waarvan een deel door voertuigen te b e rijden is. Tusschen Poeloe-Pinang en Deli vaart geregeld
elke veertien dagen een stoomscheepje. Omtrent het daarstellen eener geregelde pakketvaart tusschen Riouw en
Deli, zie men hoofdstuk 1, afdeeling V I I .
De onverwachte vestiging, op zulk een groote schaal,
van Europeanen en vreemde Oosterlingen, leidde weldra
tot de bevinding, dat bet inlandsch bestuur niet berekend
is voor de uitoefening van de jurisdictie. Eene betore
regeling van het regtswezen maakt dan ook het onderwerp van overwegingen uit.
Een moordaanslag in October 1871 door Chinosche koelies
op twee der ondernemers uit roofzucht gepleegd, werd
door den sultau zoer ernstig gestraft. Zeven der schuldigen ondergingen de doodstraf, vijftien andere medepligtigen werden tot dwangarbeid veroordeeld.
Poeloe-Lawan (anders gezegd Kampar), kan gevoegelijk
met een enkel woord hier vermeld worden, omdat het
een broederstaat van Siak is. Onder de magthebbenden
in dit landschap openbaarde zich mede een stre\en naar
de bescherming van het Nederlandsch-Indisch Gouvernement. In hoever eene vermoedelijk niet ver verwijderde
troonsverwisseling in dat rijkje on het aanwezen van twee
candidaton, die, ieder voor zich aanspraken op het bewind meenden te kunnen doen gelden, als eene geschikte
gelegenheid ware aan te merken om aan bedoeld" streven
gehoor te geven, maakt in Indie nog eon punt van overwoging uit.
De bevolking, dio in het geheel geschat wordt op 5000
zielen, vindt bijna uitsluitend haar bestaan in de toelt van
rijst en andere voedingsgewassen, en in de inzameling van
eenige weinige boschproducten. Andere handelsproducten ,
zoo als peper, katoen of tabak, worden niet verbouwd. Ook
van don delfstoffelijken rijkdom des bodems, die volgens het
zeggen der inlanders tin en goud zou bevatten , wordt geen
partij getrokken.
Voor het meerendeel woont de bevolking verspreid in
ladangs. De eenige plaats, die den naam van kampong
zou kunnen verdienen, is Poeloe La w a n , de zetel van
den tongkoe besar (vorst).
I n den loop van het j a a r 1871 hadden geene epidemien
plaats; alleen te Doli heerschten in de maanden Mei en
Junij vrij hevige koortsen, waaraan vele inlanders bezweken. De Europeanen aldaar gevestigd, hebben echter daarvan weinig te lijden gehad. De gezondheidstoestand was
overigens zeer gunstig.
In den Lingga-Riouw-Archipel worden landbouw , handel en nijverheid uitsluitend door Chinezen en Klingalezen
gedreven. De sultan van Lingga heeft het loffelijk voornemen om in zijn rijk eene proef te nemen met de rijstcultuur en zich te dien einde tot den resident gewend,
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met verzoek hem behulpzaam te willen zijn tot het verkrijgen van goede bibiet en tot het engageren van Javanen
met de rystcultuur bekend. Zooveel mogelijk zal don sultan
in dezo zaak hulp en ondersteuning worden verleend. Do
verlangde bibiet werd door tusschenkomst van den directeur
van binnenlandsch bestuur verwacht.
Volgens de laatste borigton van den adsistent-resident
van Siak zijn de vooruitzigten van den rijstoogst en do
sagoproductie gunstig.
Wester-afdeeling van Borneo. Op staatkundig gebied viel
niets belangrijks voor.
In de eerste helft van 1871 ontstond een zekere spanning tusschen de Tijang- en Manjoekei-Dajaks, respectivelijk onder Mampawa en Landak bohoorende Aan ecne
door den resident derwaarts gezonden commissie mogt het
gelukken het geschil tusschen beide stammen bij te leggen.
Zoowel dit krachtig optreden, als de indruk, dien het
aan genoemde commissie mede gegeven detachement maakte,
deden den panembahan van Laudak gehoor verleenen aan
de vertoogen, tot hem gerigt, over den toestand van zijn
rijk, waar, in het laatst van 1870 en hot begin van 1871,
verscheidene Chinezen vermoord waren.
De vorst en enkelen zijner naaste betrekkingen zijn zeer
bemiddeld ten gevolge van de winsten uit diamantmijnen
in den laatsten tijd getrokken.
In den loop dezes jaars kwam de panembahan terug
op zijn verzoek om zijn oudsten zoon tot Pangamn Batoe
te verheffen.
Kan de staatkundige toestand van Borneo's Wester-afdeeling gedurende 1871 niet bepaald ongunstig genoemd
worden, zij werd daarentegen door verscheidene rampen
getroffen. Aanhoudende regens verhinderden het bewerken
van de ladangs, later volgde zware overstrooming; de
brand der Chinesche passars te Sekadouw, Pamangkaten
Pontianak bragt aan de welvaart een gevoeligen slag toe.
De bergwerken leveren tegenwoordig alleen nog te Bengkajang, afdeeling Montrado, eenig voordeel op.
Toch neemt het getal Chinesche nieuwelingen t o e , to
Pontianak zelfs niet onbelangrijk. Velen van hen trekken
nog steeds naar het binnenland om goud en diamanten
te graven, in welke afgelogen streken hun zeer moeijelijk
bescherming van personen en goederen kan verleend worden. De Chinezen gaan voor het overige te Pontianak,
zoowel als te Montrado in welvaart achteruit. De brand
van den passar aldaar schokte het crediet van vele kooplieden, 't geen te meer to betreuren was omdat er voortdurend gebrek heerscht aan contanten. De interest op
ondorpand van goud en edelgesteenten bedraagt reeds 2
percent ' s m a a n d s , j a klimt soms veel hooger. De vestiging
van een agentschap eenor crediet-instelling zou hier van
onberekenbaar nut zijn.
De Boeginezen, — gelijk alle van Zuid- en Midden-Celebes
naar Borneo verhuisde personen en hunne afstammelingen
genoemd worden , — die te Sambas , Koeboe, Mampawa en
Pontianak wonen, en ook weder aan het Zuiderstrand
nederzettingen gesticht hebben, vormen een nuttig bestanddeel der bevolking, in zoover zij arbeidzaam en ondernemend zijn , maar zijn voor het overige woest van karakter,
weinig eerbied betoonende voor orde en tucht.
Terwijl de resident in eone regtszaak zat van slavonhandel die hier vermomd gedreven w e r d , maakte een ijl—
hoofdig getuige amok en legde verscheidene slagtoffers neder.
De belanghebbenden bij de bestaande misbruiken trachtten
die gelegenheid te fconuttigen om onrust te verwekken en
het gelukte hun ook inderdaad een zekere spanning to
onderhouden, die echter week toen men zag, dat de zaak,
des noods met geweld, zou worden tegengegaan.
Aan de bevolking, vooral den kleinen man, werd herinnerd, dat ingevolge de bepalingen , niemand pandeling
behoefde te blijven die niet als zoodanig in het register
was ingeschreven, terwijl de gezaghebbers van vaartuigen
gewaarschuwd werden geen slaven of pan delingen over te
voeren. Daardoor kwamen er wel minder Boeginesche
immigranten aan , dan in 1870 , maar men had de zekerheid
dat zij allen vrijwillig herwaarts waren gekomen.
De verhouding tusschen den Sultan van Pontianak en
het bestuur was voortdurend van den meest vriendschappelijken on vertrouwelij ken aard. Bereid vaardig verleende

die vorst zijue medewerking om verbeteringen tot stand te
brengen. Het valt evenwel te bejammeren, dat zelfs in
dit vrij goed georganiseerde rijk , waar de rust wederom
niet verstoord werd en waar de vorst zeer geëerd wordt,
de gehoorzaamheid zijner onderdanen aan die bevolen,
welke hun niet aanstaan of eenigzins bezwarend voorkomen , steeds veel te wenschen overlaat.
Op de geschiktheid der Chinesche hoofden , enkelen uitgezonderd, is niet te roemen. In het algemeen zijn zy niet
gesteld op het waarnomen van posten waaraan alleen eer
maar geen voordeel verbonden is.
Aan het zeestrand van Pontianak , waar de veiligheid
nog steeds zeer onvoldoende i s , werd de Boeginesche
nederzetting, in overleg met den sultan, onder het bestuur
gebragt van een algemeen hoofd, onder den titel van Bopati.
In plaat3 van de ongeregelde opbrengsten , is thanB de
hasiltaneman bepaald op 1 klapper of 1V2 cent per vruchtdragenden boom. Daaruit zullen het geheele bestuur en
de dessahoofden bezoldigd worden. Dezo regeling was
den kleinen man aangenamer dan don aanzienlijken. De
tegenwoordige dessahoofden toch schijnen er eene vermindering van hun aanzien door te vreezen en wenschen die
bezoldiging nog niet te ontvangen
De invoering zal dan
ook langzamerhand moeten geschieden.
I n Mampawa verloor de panembahan al zijne roerende
bezittingen door een brand.
Sedert de goudmijnen in Mandhar zijn uitgeput, ziet de
kleine bevolking hare jonge en krachtige mannen meestal
naar de mijnen van Bengkajang trekken. De kapthay
(Chinesche naam van kapitein) die nagenoeg de eenige bezitter van al het daar nog bestaande is, bestuurt zijne
onderdanen regtvaardig en kwam al zijne verpligtingen ook
tegenover de Regering behoorlijk na. Zonder hem, die
met zijn geld alles in stand houdt, zou Mandhar geheel
vervallen. De ligging der onder hem behoorende kampong Baroe (vlak naast en over Pontianak en daarmede eigenlijk één geheel vormende) gaf herhaaldelijk
moeijelijkheden met de pachters
Daarom werd met den
kapthay eene schikking getroffen, dat hij eene bepaalde
som zou opgeven, waarvoor hijj de pachten in die
kampong wenschte af te staan, en dat de pachter van
ieder gouvernementsmiddel vrij zou wezen tegen die som
het regt over te nemen om de pachten ook in kampong
Baroe te heffen.
De vorst van Tajan beweegt zich gaarne onder Europeanen; het mogt den resident gelukken zijn afkeer tegen
het zoeken en ontginnen van mineralen in zijn rijk te overwinnen, hetgeen te meer waarde heeft, omdat de bekende
goudhoudende gronden meorendeels zijn uitgeput. De bevolking logt zich meer en meer toe op het bereiden van
aren-suiker.
Den lOden Maart IL overleed de panembahan van Simpang en werd dat rijkje voorloopig gesteld onder het bestnur van een regentschap tot dat in de troonsopvolging
zou voorzien zijn.
Door de posthouder te Soekadana werd een nader onderzoek ingesteld naar een in 1870 in de Karimata vergane
p r a a u w , waarvan de lading in der tijd geroofd zou zijn
door de strandbewoners van Kandawangan en Karimatas
en waaraan de voornaamste hoofden van eerstgemeld landschap niet vreemd schenen te zijn gebleven.
In het belangrijker M a t a n , dat bijzonder rijke hulpbronnon schijnt to bezitten en dat voor veel ontwikkeling
vatbaar i s , is de bevolking zachtaardig en tot den arbeid
geneigd. De vorst evenwel, hoezeer niet onbeschaafd of
onverstandig, legt den inwoners zware lasten op.
De verstandhouding tusschen het Europeesch en inlandsch
bestuur was in Sambas van den meest aangenamen aard.
De sultan, die zijne opvoeding op J a v a heeft ontvangen,
en daarvan de heilzame gevolgen ondervindt, schijnt meer
en meer doordrongen to zyn van het begrip dat een goed,
mild bestuur ten slotte botere uitkomsten geeft dan het in
vroegere jaren gevolgde stelsel van knevelarij.
De Chinesche bevolking was het Gouvernement goed gezind. Ofschoon men aannemen mag dat de in China en
Singapore bestaande geheime genootschappen ook hier velo
leden tellen, werd van de onlusten onder die natie, welke
op laatstgenoemde plaats heerschten, geene terugwerking
bespeurd. De Dajaks hier zijn minder gegoed dan hunne
rasgenooten in do Kapoeas-streken, maar daarentegen is

Mijblad van de Nederlandsche Staats-courant. — 187r 2 — 1 8 7 3 .

14

[M.

2.]

Koloniaal verslag van 1872.
het snellen eene zeldzaamheid geworden, zoodat hun toestaud, enkele jaren van bijzonder ongunstigen oogst daargelaten, in vergolijking met de andere, welligt beter kan
genoemd worden.
In Montrado i s , voor zooveel de onmiddellijk aan ons
be.^tuur onderworpen bevolking betreft, de welvaart i n d e
laatste jaren blijkbaar toegenomen. De zeer bewegelijke
mijnwerkersstand heeft zich aan den landbouw gewy'd, en
de vroeger verlatene, maar vruchtbare streken, zijn i n d e
laatste jaren weer bebouwd en bevolkt geworden. In de
kampongs wordt meer netheid gevonden, de woningen zijn
verbeterd en nieuwe bijgebouwd, terwijl bovendien hier en
daar bij de nederzettingen aanplantingen van suikerriet
worden aangetroffen. Opium en dobbelspel blijven echter
bedenkelijke hinderpalen voor ontwikkeling. Onder de
Dajaks bestaat geene welvaart. Met zeer weinig inspanning
trachten zij in hunne geringe behoeften te voorzien.
In Sanggouw bleef de spanning bestaan tusscheu den
vorst en den troonsopvolger, tevens rijksbestierder.
In Sokadouw werden uit de gevaugenis te Sintang ontsnapten door de vorstelijke familie beschermd, zonder dat
daartegen iets was te doen.
Treuriger dan ergens elders is het te Sintang gesteld.
Het moorden en koppensnellon breidt zich daar uit en was
volgens de jongste berigten » meer dan ooit aan de orde
van den dag". De ontevredenheid nam toe. Alleen in de
verhouding met den vorst kwam over het algemeen eenige
verbetering
Omtrent de onder Sintang bohoorende rijkjes zijn de
volgende berigten ontvangen. Te Silat stierf in December
1871 de regerende vorst, een krachteloos man ten gevolge
van het amfioenschuiven, onder wiens bestuur ieder deed
wat hij verkoos, en ons gezag weinig geëerbiedigd werd.
Bij keuze des volks werd pangeran PRABOE door de overgroote meerderheid der Maleische stemgeregtigden als vorst
gekozen, terwijl de stemgeregtigde Dajaks tusscheu hem en
Abang ABOE verdeeld waren.
Te Salimbouw is eenige verbetering gekomen in de verhouding tusschen vorst en volk, terwijl in de onbeduidende
rijkjes Piassa en Djonkong op den toestand nog het minst
aan te merken is. De vorst van Piassa is tot belooning
zijner goede diensten tot pangeran verheven.
Het eenigzins grootere lloeinoet, welks vorst aan amfioon
verslaafd is, heeft bovendien eene in verdeeldheid levende
vorstelijke familie, hetgeen natuurlijk slecht op de bevolking
terugwerkt. Op twee uitzonderingen n a , Salembouw en
Piassa, waar zij geschikt en eerlijk zijn, zijn de vorsten
dezer onafhankelijke Dajakrijkjes allen slecht «f onbeduidend, en in dit geval onder den invloed van slechte
familieleden. Doch ook de Maleische bevolking is ontevreden en ons bestuur niet goed gezind. Vroeger, vóór onzen
invloed, werden zij door de vorsten in alle opzigten ontzien, daar zij de kern uitmaakten hunner legers in hunne
voortdurende onderlinge oorlogen. Nu daarentegen is die
reden vervallen, en de vorsten, beperkt in hunne knevelarijen
van de Dajaks, en de Maleijers niet meer noodig hebbende,
vorderen ook van hen allerlei heffingen. Ook op den toestand der pandelingen werkt dit ongunstig terug.
De Chinezen zijn het Gouvernement over het algemeen
goed gezind, maar hunne welvaart is in de laatste
jaren niet toegenomen. Onder de bevolking en de hoofden
is 't daarmede nog veel slechter gesteld. Van deze laatsten zijn er behalve de land?dienaren in de geheele afdeeliug maar d r i e , die behoorlijk gehuisvest zijn. Het
volk zelf is slecht behuisd en schraal gevoed ; dat hunne
indolentie daarvan do schuld draagt valt niet te ontkennen ,
maar voor zoover <>p dit alles invloed wordt uitgeoefend
door den vorm van bestuur, is e r , met de tegenwoordige
inrigting daarvan , geene verbetering te verwachten.
De ontginning der steenkolenmijnen levert algemeen,
maar met name in Salimbouw, veel voordeelen o p , zoodat
de anders niet werkzame Maleijer en Dajak zich daarmede
bezig houden. Hoogst wenschelijk zou het zijn indien in
de zeer primitive wijze van mynbonw, waarbij zelfs
geene pompen bekend zijn , door Europesche kennis en
kapitaal verbetering gebragt werd.
Volgens de sedert ultimo 1871 ontvangen berigten bleef
de gezindheid van hoofden en bevolking jegens het Gouvernement dezelfde, maar toonden do Dajaks ten noorden
der Kapoeasrivier meer en meer hun onwil om zich in

eeuig opzigt aan de bevelen van ons bestuur te onderwerpen.
De gezondheidstoestand der bevolking liet nog al te wenschen over. In het Sintangsche heerschten do koortsen
vry algemeen. De officier van gezondheid te Sintang in
garnizoen bezocht do verschillende kampongs, om geneeskundige hnlp te verleenen. Dezelfde ziekten en mazelen
heerschten min of meer in het geheele gewest, terwijl
zich ook enkele gevallen van pokken voordoen. In de
afdeelingen Sambas en Montrado stierf de vaccine herhaaldelijk uit.
In April werd nog al tabak ingevoerd, maar in manufacturen ging weinig om Daarenboven was de invoer zeer gering.
Getah en rotting waren de voornaamste artikelen van uitvoer. De oliohandel werd zeer gedrukt door de lage prijzen.
Do meeste handel wordt met Singapore door Chinezen
gedreven, die dan ook de voornaamste opkoopers der producten zijn on de belangrijkste invoerartikelen in handen
hebben. Schepen van Aiabieren en inlanders gaan met enkele
ladingen rotting , klappers en klapperolie naar J a v a , wanneer zij anders met ballast derwaarts zouden moeten gaan.
Nopens den oogst der voedingsmiddelen luiden de berigten onbevredigend. De padi-oogst bleef verre beneden
het middelmatige, waardoor het hoofd van gewestelijk
bestuur , met het oog op de luihoid en onverschilligheid
der bevolking, niet zonder bekommering het aanstaande
najaar to gemoet zag. Eene bezending suikerriet en
peperranken werd verwacht om daarmede proeven te nemen.
De sultan van Sambas heeft zich bereid verklaard om in
zijn rijk een peperaanplant te beproeven.
Het suikerriet
zal op verschillende plaatsen aan Chinesche landbouwers
worden afgestaan.
Zuider- en Ooster-afdeeling van Borneo. Evenmin als in
het gebied onder regtstreeksch gezag, haddon in de landen ,
waarvan het bestuur aan inlandsche vorsten is gelaten,
rustvorstoringen plaats.
Do spoedige en algeheele onderdrukking van de door
WANGKANG verwekte onlusten, (zie vorig verslag, bl. 11),
m;ig als oorzaak van dien gunstigen toestand beschouwd
worden.
Na den dood van dien opstandeling hadden zijne opvolgers zich verstrooid, maar door bevolkings-patrouilles en
de Sikengers van Soeto-Ono vervolgd, viel het grootste
gedeojte in handen van het bestuur.
Omtrent het lot der inhechtenis genomen personen, althans van het groote meerendeel hunner, werd in Maart
1872 eene beslissing genomen. Van de 227 personen, tegen
wie het onderzoek was afgeloopen, werden 184 (voor een
gedeelte reeds eerder onder de noodige voorzorgen en op
onderscheidene tijdstippen , uit hunne praeventive gevangenschap ontslagen) definitief op vrije voeten gesteld, en
do 43 overigen, wier medepligtigheid voldoende bewezen
was, bij wijze van politieken maatregel, gestraft met verwijdering uit het gewest hunner inwoning, in het belang
der openbare rust en ordo (art. 47 Regeringsreglement).
Hunne strafregtelijke vervolging was door de Indische
regering niet raadzaam geacht, zoowel met het oog op
den exceptionelen politieken toestand, waarin de Zuideren Ooster-afdeeling van Borneo nog steeds verkeert, als
op do ongewisse uitkomsten van zoodanig strafgeding en
het lange tijdsverloop sedert de inhechtenisneming der
schuldigen.
Do rivii-rroof, die in 1870 de Baritoo en hare zijrivieren
onveilig maakte, hield geheel op, waardoor de binnenlandsche handel levendiger was dan ooit. Een geduchte
rivierroover, SAMOE genaamd, die aan de Aijoe-rivier veel
kwaad had gesticht, en tegen wien men reeds besloten
had eene kleine expeditie, van Marabahan uit, te ondernomen , werd door eene bevolkingspatrouille, onder aanvoering van het districtshoofd aldaar, opgezocht, en toen
hij zich tegen do patrouille verzette, neergelegd.
Het noordelijk gedeelte van de Oostkust, voornamelijk
aan de monden van de Berouw-rivier, had daarentegen
veel van zeeroof te lijden; een niet onaanzienlijk getal
handolsvaartuigen werd in de wateren dier kust afgeloopen en leeggeplunderd. Uit een tal van feiten kroeg het
bestuur het vermoeden dat de sultan van Berouw öf met
de roovers heulde, óf door gebrek aan middelen onmagtig
was hen te beteugelen. N a hem herhaaldelijk doch vruch-
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teloos aangespoord to hebben het contract tusschcn hom
en hot Gouvernement te dezer zake beter nu te loven,
besloot het bestuur meer afdoendo maatregelen to nemen,
en in de eerste plaats do eilanden voor den mond der
Berouw van do zich aldaar onder den schijn van tripangvisschers ophoudende roovers te zuiveren. Zr. Ms. stoomschip Suriname werd tot dat einde in December 1871 met
eene gewapende kruisboot derwaarts gezonden. Deze togt
liep echter vruchteloos af, daar de gewapende sloepen van
dat stoomschip tegen zulk eene overmagt van rooverspraauwen te kampen hadden, dat het niet geraden geacht
werd (ie bij den eersten aanval afgeslagen roovers te vervolgen. (1)
De resident begaf zich den 4den April j l . metdestoomschopen Soerabaija, Suriname en Aart van Nes naar Goenoeug Taboer, ten einde den sultan van Berouw ter
verantwoording te roepen, on verder omtrei.t de togen
hem gerezen bezwaren een plaatselijk onderzoek in to
stellen. Uit "het aldaar gehouden onderzoek bleek dat
telken jare in den westmoeswm een aantal praauwen van
den Solok-urchipel naar de Oostkust van BontM komt afzakken, voorgevende op de tripangvangst te gaan, maar
integendeel, bij gunstige gelegenheid zich niet ontziende
handolsvaartuigen aan te vallen en leeg to plunderen.
Voorts kwam aan het licht, dat de sultan niet alleen geeno
pogingen heeft aangewend om die roovers te weren , maar
hen zelfs nu en dan met hunne praauwen te GoenoengTaboer toegelaten heeft. De sultan hierop ter verantwoording geroepen, bevestigde een en ander, maar verklaarde onmagtig te zijn, de roovers uit do wateren van
zijn rijk te weren, en zelfs te Goenoeng-Taboer geeno
genoegzame middelen to bezitten om hen van daar met geweld te vordrijven. Ofschoon de sultan hierdoor het met
hem gesloten contract geschonden heeft, meende de resident,
met het oog op den geringen invloed dien do sultan over
zijne onderdanen uitoefent, en op de weinige middelen waarover hij tot wering van zeeroof te beschikken heeft, dat
het niet raadzaam noch billijk zoudo zijn, hom ter zako te
bestraffen. N a hetgeen de resident te Goenoeg-Taboor en
elders op de Oostkust waargenomen en gehoord heeft, is
hij van gevoelen dat om de veiligheid van personen en
goedoren in de wateren aldaar te verzekeren, die zorg niet
aan de inlandscbe vorsten overgelaten kan blijven, maar
dat daarin alleen door 's Gouvernements tusschenkomst
op afdoende wijze zou zijn te voorzien.
Do sultan van Koetei is het Nederlandsch Gouvernement
opregt genegen. Hij gaf daarvan onder anderen een bewijs
door een in de eerste helft van 1871 bij hem ontvangen
aanzoek van SOERAPATTI, om zich in Koetei te mogen
vestigen, ter kennis te brengen van den adsistent-resident
en met dezen ambtenaar middelen te beramen om dat opstandelingshoofd in handen te krijgen en aan het Gouvernement uit te leveren. Ook had de sultan aangeboden twee
door hem aangekochte kleine stoomschepen to bezigen tot
de kruisvanrt tegen zeeroovers in de wateren van zijn rijk.
Het hoofd van do Boven-Doessoen begaf zich, buiten
voorkennis van hot bestuur, met een gevolg van 70 man
naar Koetei. Ofschoon hij voorgaf dien togt alleen gemaakt
to hebben om boschproducten to verzamelen, zou hij echter,
volgens bij den residont ontvangen particuliere berigten,
in het Koetoische ongeregeldheden gepleegd hebben, waaromtrent een onderzoek wordt ingesteld.
In Augustus 1871 overleed de verdienstelijke radja van
Pegatan

en Koesan,

AROENG

ABDOE'L KARIM.

Hij was

voor zijn volk een good vorst en voor het Gouvernement
een trouw bondgenoot, en begiftigd met de Militaire Willemsordo 4de klasse. Het bestuur ging over in handen
van een regentschap, en zulks in afwachting der meerderjarighoid van den, onder nadere en sedert verleende goedkeuring der Regering, verkozen troonsopvolger. De sluiting
van een nieuw contract met de tijdelijke bestuurders werd
voorbereid.
Ofschoon in de eerste maanden van 1872 de mazelen
onder de kinderen heerschten en zich later nog enkele gevallen van waterpokkon en koortsen voordeden , mag echter
de gezondheidstoestand der bevolking over het algemeen
il) Sedert zijn bij herhaling en in vereeniging met meerdere stoomschepen kruistogten te hunner opsporing gedaan, doch zonder gewenscht
gevolg. (Vergel. hoofdstuk E , S S hierachter).

goed genoemd worden. Van Passir word in het beginvan
dit j a a r berigt ontvangen dat de pokziekte daar weder
heerschte. De noodige maatregelen worden genomen ter
voorkoming dat die ziekte ook in de gouvernementslanden oversloeg.
Do handel was even levendig als in het vorige jaar.
De volkscultuur bestaat voornamelijk, zoo niet uitsluitend, in de rijstcultuur. Volgens de ingekomen berigten
belooft het te veld staande gewas een goeden oogst.
Celebes en onderhoorigheden. I n de gouvernementslanden
onder dadelijk beheer was over het algemeen de stand
van zaken gedurende het afgeloopen j a a r .en sedert tot
Mei j l . gunstig.
De gezindheid van hoofden en bevolking bleek, volgens
de jongste berigten , zeer goed to zijn.
Voor zoover de regenten van Binamoe en Bangkala en
don soelewatang van laatstgomeld regentschap betreft,
heeft daarop goeden invloed gehad het gouvernemontsbesluit van 24 Januarij j l . , waarbij vaste tractementen aan
hen zijn toegekend.
Alleen in de afdeeling Oosterdistricten werd de rust
verstoord; de eerste maal ten gevolge van den moord op
den verdienstelijken regent van Boelo-Boelo en zijn zoon,
den soelewatang van dat regentschap, door eene bende,
onder aanvoering van twee afstammelingen van vroegero
vorsten; en voor de tweede maal door een aanval op het
etablissement van Bikeroe. Met behulp van de ons trouw
gebleven regenten en hoofden mislukte die aanval. De
aanvoerder en nog een belhamel met oen groot aantal volgelingen sneuvelden. Do bevolking der Xoorder- en Oosterdistricteu werd hierdoor verlost van twee boosdoeners,
wier namen reeds haar schrik aanjoegen.
Er liepen geruchten dat kraeng BONTO-BONTO zich inhet regentschap Libakkong, afdeeling Noordurdistricton,
had opgehouden, doch met zoo weinig gevolg <JU zoo geheim
dat het bestuur er niot in slaagde zijne verblijfplaat -< te
ontdekken. Sedert zou hij zich weder te Mandar bevinden.
In de afdeeling T a k a l a r , Zuiderdistricten , heeft onder
een gedeelte der bevolking van het regentschap Galisong
eenige ontevredenheid geheorscht, omdat zij vermeenden te
hoog in de belasting van ' / „ op het padigewas aangeslagen
te zijn. Aangespoord door een onruststoker die zelfgeene
velden , dus ook geen aandeel in de belasting h a d , en zich
in 1868 aan eene dergelijke opruijing in do Noordeidistricten had schuldig gemaakt, weigerde de landbouwende
bevolking die opbrengst te voldoen Door persoonlijke
bemoeijing van den Gouverneur kwam alles behoorlijk in
orde.
In de gouvernementslanden niet onder dadelijk beheer
was de verhouding van het Gouvernement met do vorsten
en de vorstjes ook in 1872 over het algemeen gunstig.
De veiligheid laat er nog veel te wenschen over. I n do
onderling*) verhouding dezer laatsten kwam geene vorandoring.
De nieuwe leen vorstin van Boni, daarin mot slechten
raad door den rijksbestuurder gediend, had steeds hare
komst te Makassar weten uit te stellen, en daar ook inderdaad gedurende den westmoesson voor dio vorstin de
reis naar de hoofdstad kwalijk te ondernemen w a s , zal
zij in Boni zelf door den gouvernenr in hare waardigheid
bevestigd en haar gelegenheid gegeven worden het contract te beëodigen.
Verder heeft het bestuur te klagen over gebrek aan
medewerking van haar en den rijksraad om op te vatten
en uit te leveren de moordenaars van den regent van
Boelo-Boelo, die ongehinderd het rijk zijn doorgetrokken
om zich naar Wadjo te begeven, en later, voor don a a n slag op Bikeroe, dit land weder doortrokken en zich op
twee plaatsen verscheidene dagen ophielden.
Dergelijke tekortkoming openbaart zich niet hier alleen.
tot groot ongerief van justitie en politie.
Het is echtor minder van don regeren den vorst of vorstin
dan wel van de vele afstammelingen van vroegere vorsten,
van wie de tegenwerking uitgaat.
Volgens berigten, medegedeeld door een gezantschap uit
Boni, heerschte daar de moest gewenschte rust, en was
de stand van zaken, na het overlijden van den vorigon
leen vorst, ten goede veranderd.
Het monopolie van vele handelsartikelen was opgeheven
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en do gunstelingen van den overleden vorst, drie broeders, die door dezen zeer ten koste dor bevolking bevoordeeld werden , hadden hot land moeten verlaten.
Het bestuur der leenvorstin van ï a n c t t e blijft, zoowel
voor haar volk, als in hare aanraking met het Gouvernement, oon voorbeeld van voortreffelijk bewind.
In de bondgenootschappelijke landen kwamen de vorsten
hunne verpligtingon jegens het Gouvernement in den geest
der met hen gesloten contracten vrij wel na.
De vorst van Balongnipa (Mandar), pas in Augustus
1870 in zjjne waardigheid bevestigd, werd door deuzelfden
maradia K A P É , over wiens invloed het vorige verslag spreekt
(bladz. 12) van den troon gestooten en uit het rijk verdreven, daarin geholpen door AROE MATOEWA van Wadjo.
Do secretaris voor de inlandsche zaken vertrok derw a a r t s , maar slaagde, ondanks alle door hem in het werk
gestelde pogingen , er niet in den rijksraad van Balangnipa over te halen om den verdrogen vorst in zijne waardigheid te herstellen. Volgens de jongste borigten werd
getracht om tot eene regelmatige verkiozing van een vorst
te geraken, maar hield maradia KAPÉ de gemoederen nog
in beweging.
In Goa werd door de tijdige arrestatie van een aantal
zamenspanners eene bedenkelijke mstverstoring voorkomen.
De ligging van dit rijk evenwel, te midden van gouvernements-landen, maakt het tot eene schuilplaats voor allen
die daar met de politie iu aanraking zouden komen, en bemoeijelijkt ook op andere wijze de uitoefening daarvan.
Bij hot bewind van het rijk Loehoe moest het bestuur
zijn invloed aanwenden om een Amerikaanschen gezagvoerder schadeloos te stellen, wegens het plunderen en
sloopen van zijn daar gestrand schip
De welvaart laat, ten gevolge van slecht bestuur, en
derhalve onverschilligheid bij de bevolking, veel te wenschen over in dit land, dat ai:ders rijker is aan voortbrengselen dan eenig andor van Zuid-Celebes.
In do Mandarsche staatjes, waar volmaakte vrede, ten
gevolge der geschillen tusschen de talrijke woelzieke prinsen
en grooten , een abnormale toestand zou wezen , en waarvan
behalve het gebeurde in Balangnipa, geene bijzonderheden
te melden vallen, wordt menschenroot'en slavenhandel nog
bijna dagelijks gepleegd. Op zijne reis derwaarts gelukte
het den secretaris voor de inlandsche zaken bij zijne aankomst te Tjampabadiang vijf' lieden uit Lampoko in het
rijk Balangnipa te bevrijden, die door den gezagvoerder
en twee opvarenden eener Soppingsche praauw gekocht
waren met het voornemen hen op de Oostkust van Borneo
weder te verkoopen
Tweo der drie schuldigen, alsmede
de geroofden , werden door den secretaris naar Makassar
gevoerd, waar de eersten voor den landraad te regt staan.
Bij gelegenheid van een bezoek van Zr. Ms. stoomschip
Cycloop op een kruistogt tegen de zeeroovers in den noordelijken ingang van straat Makassar aan de Pa'.osbaai gebragt, werd eene nota ontvangen van den sabandar van
Dauggala, aan genoemde baai gelegen, houdende klagten
over de gewelddadigheden waaraan sommige Boeginesclie
handelaren van de Palosbaai in Berouw zijn blootgesteld
geweest. Die nota werd door den gouverneur van Celebes
aan den resident der Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo
medegedeeld.
Aan den luitenant van Kalangkang is het voornamelijk
te danken dat de kusten van de Palosbaai niet moer, zoo
als nog weinige jaren geleden, sehuilhoeken voor zeeroovers
en andere misdadigers zijn. In den uitvoer van menschen
evenwel, onder den naam van pandelingen (inderdaad niets
anders dan een vermomde slavenhandel) scheen hij, evenmin als een der overige vorsten, iets onteereuds te vinden.
De sultan van Booton overleed in Junij 1«71 en werd
door zijn, daartoe door de rijksgrooten gekozen, jongeren
broeder opgevolgd.
De rijken Bima en Dompo werden in 1871 door den
gouverneur bezocht. In laatstgemeld rijk trad, ter opvolging van zijn overleden vader, als vorst op ABDULLA, die
den 3den Junij 1871 als zoodanig werd bevestigd. In de
door hem beëedigde verklaring w e r d , onder andere, de
belofte opgenomen dat hij de koepok-inenting in Dompo
naar beste vermogen zal bevorderen, en eveneens, zoo
daartoe aanleiding bestaat, het volksonderwijs krachtdadig
zal ondersteunen en bevorderen.
Uit de niet bondgenootschappelijke landen eindelijk valt

omtrent Wadjo te vermelden, dat het in 1871 tot schuilplaats verstrekte aan de moordenaars van don regent van
Boolo-Boelo. Ook stond Daeng Marakka, tijdens den aanval
op Bikeroe gereed om, wanneer die gelukte, een inval in
Lamatti to doen, waarvan hij echter bij de mislukking afzag. Daardoor bleef de rust ongestoord.
De gezondheidstoestand liet in de gouvernementslanden
gedurende de eerste helft van 1871 veel te wenschen over.
De pokziekte die, even als de beri-beri, vooral ter hoofdplaats Makassar veel slagtofïers maakte , week in de laatste
helft van dat jaar , om zich later op nieuvv te vertoonen.
Omtrent den gezondheidstoestand in de gouvernementslanden
niet onder dadelijk beheer luidden de jongste berigten gunstig.
De welvaart onder de ingezetenen der gouvernementslanden nam langzaam maar gestadig toe. In de afdeeling
Saleijer won de handel in belangrijkheid. Deze was trouwens in de hier bedoelde streken, over het algemeen levendig. In Makassar ontstond eene lang gewenschte concurrentie in den verkoop van Europesche artikelen; or
kwamen dan ook aldaar verscheidene vaartuigen met rijke
ladingen regtstreeks uit Nederland aan.
Alleen de uitvoer van koffij , anders een der voornaamste
artikelen, was door den slecht uitgevallen oogst, veel gerin^er dan in de laatste jaren gemiddeld het geval was.
Toch bereikten de cijfers van den i n - , zoowel als van
den uitvoer het hoogste bedrag, dat zij sedert 1846, het
j a a r waarin Makassar tot vrijhaven verklaard werd, ooit had
behaald, zijnde respoctivelijk ruim 11 on bijna 10 millioen.
Pare-Pare in het rijk van Sidenriug onderhoudt eene
vrij levendige vaart op Singapore. Door tusschenkomst van
het bestuur werden dó vijandelijkheden tusschen den vorst
van Sidenring en do vorsten van Soeppa en Alietta beëindigd.
Menado. De algemeene toestand der Minahassa was ook
gedurende dit jaar voortdurend bevredigend. De gezindhoid van hoofden en bevolking liet niets te wonschen over.
De bevolking mogt zich verheugen in een voordeeligen
oogst van voedingsmiddelen, terwijl, aangezien de Europesche marktprijzen van dit product steeds stijgende bleven ,
groote voordeden werden afgeworpen door de teelt van
notenmuskaat. Dit gaf aanleiding dat hier en daar ook
tot de inlandsche bevolking behoorende personen zich begonnen toe te leggen op deze cultuur, die tot nog toe uitsluitend door Europeanen gedreven werd.
De koffijoogst daarentegen was door het langdurig regenachtige weder niet gunstig en kwam er hierdoor veel minder
geld in omloop onder do bevolking. Ook voor dit j a a r
beloofde de kotfij niet veel.
De katoenoogst mislukte in 1871 en werd daardoor het
weven van lijnwaden, dat anders in do afdeeling Gorontalo
een voorname tak van nijverheid uitmaakt, zeer belemmerd.
De gezondheidstoestand was ook in 1872 over het algemeen gunstig. Alleen deden zich in de laatste helft van
1871 in verschillende negorijen van de afdeelingen Amoerong en Menado vele gevallen van mazelen voor, echter
van geen ernstigen aard.
Van de rijkjes langs Celebes Noordkust, noch van de
Sangir- en Talaut-eilanden , kunnen bijzonderheden medegedeeld worden, wijl daarmede geene gemeenschap kan gehouden worden bij gemis aan een stoomvaartuig.
In de afdeeling Gorontalo was de toestand zoo mogelijk
nog bedroevendor dan gewoonlijk, door gebrek aan voedingsmiddelen.
Ook werden belangrijke verliezen geleden ten gevolge
eener in het begin van 1871 uitgebroken ziekte onder de
karbouwen, welke een voornaam godeelte der bezittingen
der inwoners uitmaakt.
Eenigzins werd do armoede gelenigd door dien ten gevolge
van de nederzetting van eenige Europesche handelaren, dit
j a a r een buitengewoon levendigen handel werd gedreven
in damar en rotan. Een groot deel der behaalde winst
bleef echter in handen van inlandsche hoofden.
De hoofdschuldigen aan do in 't vorig verslag vermelde
ongeregeldheden in het Gorontalosche landschap Limbotto,
die, op één voortvlugtige n a , zich te Menado in hechtonis
bevonden en wier strafregtelijke vervolging om verschillende
redenen moest worden ontraden , werden in November 1871,
met toepassing van art. 47 Regeringsreglement, in het belang der openbare rust en orde, uit de residentie Menado
verwijderd.
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Amboina. De gezondheidstoestand was gunstig ook volgens
de jongste berigten, met uitzondering evenwel van dien
op de Zuidwester-eilanden, waar op sommige plaatsen de
pokken nog heerschten. Het aantal slagtoffors werd op
5000 begroot.
Als een uitvloeisel der vrywording van al de speceryperken op de Banda-eilanden, werd liet kostbare, beheer
dier afdeeling vereenvoudigd.
In het begin van 1871 werd de bevolking op de zuidkust
van Boero verontrust door Galilarezen en Tabellorezen,
zwervende onderdanen des sultans van T o r n a t e , die in
vereenii^ing met de Alfoeren aldaar ongeregeldheden in de
kampong Weimala pleegden, menschen en goederen roovende. Door spoedige maatregelen gelukte het de boosdoeners in handen te krijgen, die aan den bevoegden regter
zijn overgegeven , en de geroofde menschen te bevrijden.
Do gosteldheid op de eilanden en in de streken die niet
onder onmiddellijk gezag staan, was in 1871 meer bevredigond dan later, toen den resident, bij een bezoek aan de
Zuid-Westor-eilanden, bleek van een moord op twintig personen die als toovenaars to boek stonden. Aan den last tot uitlevering der moordenaars of bewerkers dior gruweldaad
weigerde de bevolking gevolg te geven.
In de maand December 1871 werden de meeste dezer
plaateen bezocht door Zr. M. stoomschip Borneo op zijnen
onderzoekingstogt naar een drijvend w r a k , volgens berigt
van een vreemden gezagvoerder, op de hoogte van Rozengain
gezien. Een controleur maakte die reis mede en regelde
eenige geschillen ten genoege van partijen.
De welvaart onder de bevolking is niet toegenomen.
Voor de cacaoplanters die op het eiland Amboina deze
cultuur drijven met vroeger verleende rentelooze voorschotten van het Gouvernement, was het j a a r 1871 allerongunstigst.
De opbrengst van vele tuinen dekte niet eens de kosten
van het onderhoud.
Twee Europeanen, — een N ederlander en een Duitscher —
hebben zich op Boero nedergezet om eene proef met de
tabaksteelt te nemen.
Op de Banda-eilanden is de toestand meer bevredigend.
Handel en welvaart gaan merkbaar vooruit. De prijzen,
die de eigenaren van specerijlanden van het voortbrengsel
hunner tuinen trekken, hebben de verwachting overtroffen ,
vermoedelijk ook omdat de noten en foelie thans verscher
aan de markt komen dan onder het vroeger monopolie-stelsel.
In verband met het nieuwe leven dat zich op Banda
openbaart, is reeds de aandacht gevestigd op de wenscheiijkheid dat de reorganisatie van het regtswezen aldaar
eenigzins spoedig aan de beurt kome.
Over de Bandasche burgers (inlandsche Christenen),
geëmancipeerde lijfeigenen en vrijverklaarde porkhoorigen
valt niet veel goeds te zeggen. Zij blijven afkeerig van
oerogelden arbeid en verslaafd aan feestvieren on drinken.
Aan de regenten vaa een drietal negorijen op de zuidkust van Ceram (afdeeling Elpapoeti-baai) word, wegens aan
hot bestuur bewezen diensten, inzonderheid ter zake van
het goed beheer hunner negorijen en de ijverige behartiging
dor belangen hunner onderboorige bevolking, toogekond
het regt tot het voeren van den wimpel en den paijong
2de klasse.
Niettegenstaande bij Indisch Staatsblad 1851, n°. 2 4 , do
invoer van opium op de Keij- en Aroe-eilanden verboden i s , heeft die, bij gebrek aan middelen van het beItunr te N e i r a , om die bepaling te handhaven, voortdurend
van Makassar u i t , plaats.
Ternate. In het laatst van Octobor 1871 kwam ter Aede
Zr. Ms. stoomschip Vice-Admiraal Koopman, met het doel
om de vaarwaters tusschen T e r n a t e , Bacjan, do Soelaeilandou en de Oostkust van Celebes te bekruisen tot wering
van zeeroof; terwijl de kommandant van dat stoomschip
geruagtigd was om, zoo de inlichtingen te Ternate ontvangen van dien aard waren dat geene gunstige uitkomst
van dien kruistogt te verwachten w a s , zoodanigen anderen
weg te nemen, in overleg met den resident, dat door dezen
met dit schip eenige andoro plaatsen bezocht konden
worden.
Hiervan werd gebruik gemaakt door het hoofd van bestuur om eenige afgelegen en zeldzaam bezochte oorden
aan te doen, hetgeen bij de bevolking dier streken een

goeden indruk heeft gemaakt, en gelegenheid geeft de
volgende bijzonderheden over dezo minder bekende oorden
mede to deden.
Do Soela-eilandon wordon bostuurd door een hoofd dat
de sultan van Ternate aanstelt onder den titel van salahakan, wonende in de kampong Lemana, in een fort,
blijkbaar door Europeanen gebouwd.
Het is eene vierkante gebastionneerde redoute, op twee
hoeken waarvan steenen schilderhuizen staan. De muren
van den walgang, do gebouwen, graclitbrug, putten, zelfs
de houten poort met klinket, alles is zoo stevig gebouwd
en betrekkelijk nog zoo goed, dat het weinig moeite kosten
zou, het geheel weder in behoorlyken staat te brengen.
De woning van den salahakan is zeer ruim en van dik
muurwerk voorzien 's Avonds bij het slaan van do taptoe
wordt do poort gesloten en 's morgens na de reveille weer
geopend. De tegenwoordige salahakan, MOHAMAD T A H I R ,
is een beschaafd en eerbiedwaardig Tornataan , die 32 j a a r
geleden naar Mekka ging, een paar jaren te Batavia doorbragt en sedert 20 jaren zijne tegenwoordige betrekking
bekleedt.
Vijftien jaren geleden ontving hij van hot Gouvernement
eene jrroote medaille als belooning voor de hulp aan Nederlandsche en andere schipbreukelingen bewezen.
Zijn gebied bestaat uit 12 kampongs, die zich onderscheiden door eene uiterlijke welvarendheid als ook door
stevig gebouwde en goed onderhouden huizen, over het
algemeen met steenen vloeren.
Men heeft er twee vrij breede hoofdwegen, even als de
dwarswegen goed aangelegd en begrind; in één woord,
orde on regel, zelfs eene soort van weelde wordt in alles
waargenomen.
De grond is vruchtbaar; klapper- en andere boomen zijn
er overvloedig. De talrijke bevolking, onder wie tijdens
het bezoek groote opgewektheid heerschte, is goed gekleed,
leeft hoofdzakelijk van den rijstbouw, het sago-kloppen
(dit laatste meer bijzonder op op Soela Mangoli), de vischvangst, oliebereiding, inzameling van was en den scheepsbouw, waartoe het hier veelvuldig gevondeu kajoe lassie
eene uitmuntende grondstof aanbiedt. Zij brengt aan den
sultan van Ternate de gewone belasting op, zijnde l/jg der
producten: de salahakan ontvangt ' s j a a r s 1000 gantangs
padi, een halven pikol olie en materialen voor het onderhoud der gebouwen, terwyl hij over de noodige heerendienstpligtigheid beschikt. De andere hoofden krijgen
hetgeen hun volgons de landsinstellingen toekomt.
Van zeeroovers wordt in de baai nooit overlast geleden , daar een duchtige tegenweer hen wachten zou, in
de geregeld kruisende gewapende korra-korï-a's. Slechts
vertoonen zij zich nu en dan achter Soela Mangoli.
Ordeloos en armoedig vond men den toestand op Bangaai,
waarin men door raadgevingen en aanwijzingen verbetering trachtte te brengen.
Almede werd bezocht het op de oostkust van Celebes
gelegen rijk Temboekne, waar de vorstenzetel te Sakita
(dat eigenlijk niet de naam den kampong is, zoo als de
kaarten aangoven, maar die van een riviertje, daar de
kampong Pambaloang heet) onbezet werd bevonden, hetgeen al anderhalf j a a r duurde, eerstens door den langen
tijd waarna de sultan pas kennis had gekregen van het
afsterven des vorigen radja's, tweedens door dat de sultan
de pretendenten had verzocht zich aan te geven, en zijn
zendeling nog niet naar Ternate teruggekeerd was. Dit
echter zou, tijdens het bezoek aldaar,binnen weinige dagen
gebeuren.
Do troonsopvolging in dit rijk geschiedt niet in eene
zelfde familie, doch wisselt in onderscheiden geslachten af.
E r waren nu vier gegadigden voor den troon.
Hoewel de hoofdkampong er vervallen uitzag, is de bevolking vrij welwarend en vindt eene bron van inkomsten
in het inzamelen van was en het weven van kleedjes, met
welke zij ook, om de d r i e j a r e n , hun hasiel aan den sultan
van Ternate opbrengen.
Van den nieuwen radja zal bij zyno troonsbeklimming
geëischt worden, dat hij in den uiterlijken staat der kampong
verbetering aanbrenge.
Merkwaardig is de overeenkomst in den bouw en de
versiering der huizon en eenige gebruiken met de Maleyers
op Sumatra's Westkust.
Even als op Banggaai had de bevolking van pokken ta
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lyden en verlangdo z\j zeer naar de gelegenheid om zich
te doen vaccineren, die hier ontbreekt.
De zending naar Nieuw Guinea waarvan het vorig verslag gewaagt (bladz. 13j liep spoediger af dan aanvankelijk
bedoeld was. Reeds den 6den November kwam du Dassoon
met den gouvornements-commissaris ter reede van Ternate
terug, die men den 12den Augustus verlaten had, geene
uitvoering hebbende kunnen geven aan het voornemen om
geheel Nieuw Guinea rond te stoomen.
De streken door den gouvernements-commissaris bezocht,
wnren op de noordkust, de golf van Mac Clure, voorts
op de noordwest" en de noordkusten , het eiland Sarawati,
vele plaatsen in de Geelvinksbaai, als ook de Valkenaaren Humboldtsbaayen. Hooge zeeën, die de pogingen om
nog een ander deel van Nieuw Guinea te bezoeken verijdelden, en de onder do bemanning van de Dassoon in
hevige mate heerschende berri-berri, waardoor vele slagtoffers vielen. dwongen tot den zoo spoedigen terugkeer naar
Ternate.
Het voornemen bestaat om eerlang het noordwestelijk
gedeelte van Nieuw Guinea nogmaals door een gouvernements-stoomschip van Ternate u i t , en daarna het zuidelijk
gedeelte, door een oorloaschip te doen bezoeken.
Van Sidney uit wordt een levendige handel op de eilanden in de Torrestrnat gedreven in parolschelpen enz. Er
viel echter op oneerlijke en roofzieke .handelingen der inboorlingen te wijzen , waardoor vertraging van nederzettingen op Nieuw Guinea en gevaar voor eerlijken handel
met dat eiland werden gevreesd.
Intusschon pleit het weder voor do bevolking dat E n gelsche onderwijzers, belast om op de Oostkust van Nieuw
Guinea het Evangelie te prediken , daar met gerustheid
zijn achtergebleven en dat zelfs hunne voeding van de bevolking afhankelijk gemaakt is.
Wat den algemeenen toestand der residentie Ternate
betreft daarin is geene verandering gekomen. De bevolking is met het vorstenbestuur niet overal ingenomen. Vele
lieden van Ternataansch Halmaheira verlaten hun vaderland om een zwervend leven te gaan leidon of zich elders,
niet onder het bestuur van don Sultan van Ternate , noder te zetten.
Ook uit het Tidoreesch gedeelte heeft volksvorloop plaats ,
door eene daar nagenoeg overal heerschende regeringloosheid.
De sultan van Tidore loopt geheel aan den leiband zijner moeder , eene sluwe vorstin , die door hare aanhangers
vele daden laat bedrijven, welke het daglicht niet mogen
zien , en hen , die niet tot hare vrienden behooren , van
hun goed regt verstoken houdt.
Hot bestuur kan hiertegen niet veel anders doen dan
ernstige vermaningen geven , daar de tractaten zich tegen
meer werkdadigo inmenging verzetten.
Van een bezoek door het hoofd des bestuurs op Batjan
gebragt, werd gebruikt gemaakt om, op verzoek des sult a n s , de verhouding te regelen tusschen de Timoresche
bevolking op Batjan als gouvornementsonderdanon en
het vorstenbestuur.
N a de Timoresche expeditie in 1856 heeft een deel der
bevolking van dit, op de oostkust van Celebes gelegen,
landschap zich onder bescherming van het NederlandschIndisch Gouvernement gesteld. Aan hen werd toen door
den sultan , na overeenkomst met het Gouvernement, een
stuk grond op zijn gebied ingeruimd , tegen geene andere
vergoeding dan eenigo geringe diensten van openbaar nut.
Aan depraestatie daarvan echter onttrokken zij zich voortdurend, zonder dat de sultan hen durfde straffen. Hieraan
werd een einde gemaakt, door van bestuurswege eene inetructie vast te stellen , die hunne regten en verpligtingen
omschrijft. Driemaal word de sultan van Batjan door verschillende Europeanen aangezocht, contracten van landbouw aan te gaan , die echter op het einde van 1871 nog
niet gesloten waren.
In de eerste dagen van Mei werd te Ternato het berigt
ontvangen dat zekere J. VAN ZALINGEN , die zich tot ontginning van goudgronden naar Batjan begeven had , aldaar
door zijne Chinesche werklieden vermoord was geworden.
De moord scheen eene persoonlijke wraakneming te zijn
geweest, daar zijn opziener on zijno bedienden, onder belofte van geheimhouding zijn geppaard gebleven.
De schuldigen bevinden zich reeds in handen der justitie.

Behalve het omtrent Temboekoe en Bangaai aangeteekende , mogt do algemeene gezondheidstoestand bevredigend
genoemd worden.
Timor en onderhooriyheden. Velen der berghoofden zyn
bij den resident geweest en hebben onderling vrede geslot e n ; alleen zy die nog niet ter hoofdplaats verschenen ,
voerden nog oorlog met elkander, bestaande in het rooven
van karbouwen. De laatste borigten luidden echter hieromtrent gunstiger.
De gezindheid van hoofden en bevolking jegens het Gouvernement kan , ook volgens de laatste berigten , als
zeer gunstig beschouwd worden. Als gedragslijn is a a n genomen om meer het beginsel op te volgen van onthouding
van directe inmenging in hunne aangelegenheden en als
uitvloeisel daarvan is dan ook geen gevolg gegeven aan
het voornemen om een streek grond op Rotti, waarover
geschil bestond tusschen eenige hoofden aldaar, voor gouvernements-grondgebied te verklaren.
De gezondheidstoestand was, ook volgens de jongste berigten, zeer gunstig.
Do oogst der genoegzaam eenige cultuur dor bevolking
(djagong) was laatstelijk minder gunstig. De hier e n d a a r
bestaando sawah's beloofden een goeden oogst.
De handel kwijnt; alleen wordt van den staat van vrede
in de bergstreken eenige verbetering verwacht.
Bali. Op Bali werd de bevolking door eene pokkenepidemie vroeslijk geteisterd. Do contracten met het -,Gouvernement werden niet door alle vorsten getrouw nageleefd ,
en handel in menschen en roof hadden op nieuw plaats gehad.
Al heerschto in do afdeeling Djembrana rust, en gaven
de hoofden voortdurend blijken van hunne goede gezindheid jegens het bestuur en van tevredenheid met de orde
van zaken, zoo als dio thans bestaat, in de afdeeling
Boeleleng was de toestand verre van bevredigend. De vorst,
die gehoor gaf aan de slechte raadgevingen van zijn nieuw
benoomden Sedohan Agong, had in het begin van hot j a a r
de sawah-velden van verscheidene Balinezen in beslag
laien nemen, op grond dat die lieden hunne akkers op
onregtmatige wijze zouden hebben verkregen. Die velden
zijn later door tu.^schonkomst van het bestuur aan do wettige eigenaars torug gegeven.
Moord — in de zeven laatste maanden van 1871 werden
13 moorden gepleegd, — diefstal ten gevolge van verregaande dobbelzucht, en roof op vreedzame burgers uit het
onafhankelijke rijk Karang Asem die ten handel in Boeleleng kwamen, deden zich maar al te dikwerf voor,
terwijl de regtspleging zeer veel te wenschen overliet. Die
toestand had ten gevolge d a t , uit het volk zelf, klagten
opgingen togen het bestuur van don regent en de wensch
geuit werd om onder regtstreeksch gouvernementsgezag te
worden gesteld.
De staatkundige verhouding van Boeleleng en Djembrana tot de overige rijken bleef vriendschappelijk , met
uitzondering van het r ijk Karang Asem , waarmede Boeleleng, om hierboven vermelde reden , langen tijd in spanning verkeerde.
Behalve Karang A s e m , dat eene ondorhoorigheid van
do vorsten van Lombok i s , werd geheel Bali door den
resident, in October 1871 bezocht.
Het handelsverkeer was te Boeleleng van grooten omvang;
ook te Djembrana nam het in vergelijking met vorige
jaren toe.
D.
§ 1.

Landniagt.
Kommandement.

Het bevel over het leger en het beheer over het departement van oorlog bleven door den luitenant-kolonel W. E.
KrtOESEN gevoerd.
In do maanden Julij en Augustus 1*71 hield de legerkommandant eene inspectie over de garnizoenen, militairo
inrigtingen on werken in de 3de militaire afdeeling op J a v a
en over de barissans van Madura.
Deze inspectie werd tevens benuttigd om na te gaan ,
welk terrein , bij toepassing van het beginsel der verplaatsing zooveel mogelijk van de aan de stranden gelegerde
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troepen naar de binnenlanden (zie het vorig verslag, bladz.
23), het meest geschikt zoude zijn voor den bouw van een
troepen-kampement ten dienste van het thans in de citadel
Prins Hendrik te Soerabaya gelegerde bataillon infanterie.
In de behoefte aan nog een hoofdofficier in de bureaux
van het departement van oorlog zal worden voorzien zonder
vermeerdering van uitgaven door de toevoeging (op zyne gewone inkomsten) van een der by de legerformatie toegestane vier majoors ter beschikking; wiens tegenwoordige
werkkring op Colebes ^ l w a a r hy den gewestelyken kommandant ter zyde stond in het bevel over het op vele
posten verdeelde garnizoens-bataillon) dien ten gevolge zal
worden opgeheven. In April jl is in zoodanige regeling
door het Opperbestuur bewilligd.
Het beginsel om de bemoeijingen van het Indisch hoofdbestuur , w<i ar mogelijk, te verminderen door overdragt
van bevoegdheden op de chefs der departementen van algemeen bestuur, vond laatstelyk onder anderen toepassing
met betrekking tot een onderwerp van militair belang.
(Vergelyk het lager aangeteekende in hoofdstuk F , § 3 ,
onder: » Bouwen enz. binnen verboden kringen.")
§ 2. Zamenstelling,

aanvulling, ziekte- en

sterftecijfers.

Zamenstelling. Zoo als in het vorig verslag vormeld i s ,
bestond op ultimo December 1870 een incompleet van 69
officieren en een overcompleet van 675 mindere militairen,
dit laatste een gevolg van een overcompleet van 695 E u r o peanen en 4 inlanders en een incompleet van 24 Afrikanen.
Op ultimo December 1871 was het incompleet van officieren verminderd tot 6 4 , terwijl het overcompleet van
Europeanen gedaald was tot 511 m a n , gedeeltelijk ook ten
gevolge van de in het vorig Verslag reeds besproken verminderde uitzending van suppletietroepen
Het incompleot van Afrikanen groeide aan tot 41 m m ,
terwijl er verder een incompleet van 107 inlanders ontstond.
In het geheel was er op ultimo December 1871 dus oen
incompleet van 64 officieren en een overcompleet van 363
onderofficieren ep manschappen.
De feitelijke formatie van het leger en de sterkte der
verschillende wapens en diensten, zoo aan Europeanen als
aan Afrikanen en Inlanders, worden aangetoond in bijlage C.
Daaruit blijkt, dat, en uit welken hoofde die formatie
in den loop van het j a a r 1871 verminderd werd met 46
onderofficieren en manschappen. Hot getal officieren onderging geene verandering.
Óp ultimo December 1871 was de organieke formatie
van hot leger, waarin, zoo als vroeger vermeld i s , onder
anderen de niet opgerigte corpsen pradjoerits begrepen zijn,
1426 officieren en 28 293 onderofficieren en manschappen,
waaronder respectivelijk 100 en 16 755 inlanders.
Intrekking van kleine militaire bezettingen in mindering
der vastgestelde logerformatie (zie het vorig verslag bladz. 15)
had in 1871 plaats te ï a n a r a (Bantam) en te Gorontalo
(Menado). In April 1872 werd besloten tot intrekking van
een drietal posten in de Zuider- en Ooster-afdeeling van
Borneo, namelijk te Kahaijan , Pelarang (Koetei) en ï a b a n i o .
Een gedeelte der hierdoor beschikbaar komende troepen werd
echter dienstbaar gemaakt aan eene wenschelijke vermeerdering van liet garnizoen ter hoofdplaats van dat gewest.
Ook de formatie der troepenmagt in Palembang en Benkoelen werd in 1872 eenigzins verminderd, bij welke gelegenheid de militaire kommandementon van beide gewesten
tot één geheel vereenigd werden. {Indisch
Staatsblad
1872, n°. 36)
Aanvulling en verliezen. Gedurende het j a a r 1871 werden
by het Indisch leger in do sterkte gebragt, als zijnde in
Nederland benoemd, 25 officieren (waaronder 16 bij de
infanterie), terwijl in Indie 1 burgerpersoon (tot militair
apotheker) en 58 onderofficieren tot officier (bij de andore
wapens en diensten) werden aangesteld, van welke laatste
50 van de onderofficiorsschool te Meester-Cornelis.
Detacheringen (van ïnfanterie- en artillerie-officieren)
van het Indische leger bij het Nederlandsche en omgekeerd
op den voet van het in 't vorig verslag vermelde Koninklijk

besluit van 18 Augustus 1871, n°. 10 [Indisch Staatsblad
o". 176) hadden nog niet plaats, in verband met de door
het Indisch bestuur betoogde wonschelykhoid om die dotacheringen in de eerste maanden van ieder j a a r te doen
aanvangen en de omstandigheid dat het j a a r 1871 reeds
te ver verstreken was om nog zoo tijdig eene opgaaf van
tot detachering genegen officieren uit Indie te bekomen,
dat daarnaar reeds voor 1872 de detachering van Neder landsche officieren te regelen ware. Het noodige is voorgeschreven om dergelijke opgaaf tijdig voor 1873 te ontvangon.
Een paar gevallen van overplaatsing en detachering
van het Nederlandscho bij het Indische leger kwamon
sedert voor by de geneeskundige dienst. Overigens was
dit (vóór de uitvaardiging van hooger bedoeld Koninklyk
besluit) met een paar officieren der infanterie het geval.
Terwijl tot dus v e r r e , volgens aanwijzing uit I n d i e ,
doorgaans eenige der pas benoemde luitenants der artillerie
by den artillerie constructie" en geweerwinkel, by de
pyrotechnische werkplaats of bij de torpedodienst en enkele
malen ook eenige luitenants der infanterie bij de normaal
schietschool in Nederland voor eenïgen tijd werdon gedetacheerd, heeft men, om het groote nut verbonden aan
de detacheringen bij die inrigtingen, welke in Indie niet
of slechts op kleine schaal gevonden worden, het bovengenoemde gebruik tot vasten regel verheven.
Ook. is in navolging van hetgeen in 1870 bij de mobilisatie van het Nederlandsche leger heeft plaats gehad,
aan dezen maatregel verder zoodanige uitbreiding gegeven,
dat ook de overige pas benoemde luitenants, vóór hun
vertrek, gedurende eenigen tijd, te hunner verdere oefening, bij de corpsen hier te lande worden ingedeeld.
Wegens het bestaande incompleet zal echter dergelijke
aanhouding voor 's hands niet worden toegepast op do
officieren bestemd voor het wapen der genie ofdegeneeskundige dienst.
Sedert 1 November 1871 is aan zoodanige indienststelling
hier te lar.de der voor Indie bestemde 2de luitenants verbo.iilen he! tractement voor hun rang en wapen bij het
legor hier te lande vastgesteld of nader vast te stellen,
in Mede van uitsluitend infanlerie-tractement, als waarop
tot dusver slechts aanspraak kon worden gemaakt, onverschillig tot welk wapen of dienstvak de officier behoorde
(Koninklyk besluit van 21 Octboer 1871, n°. 36).
T e r voorziening in het incompleot aan officieren bij het
wapen der genie in verband met de plaats gehad hebbende
reorganisatie van dat corps, zijn 16 luitenants der infanterie tijdelijk daarbij gedetacheerd, dus 2 meer dar: op het
eind van 1870 en 7 minder dan het incompleet aan genieofficieren bedraagt.
Bestond op ultimo December 1870 een incompleet van
8 officieren van gezondheid, op ultimo December 1871 bedroeg dat aantal 15. De onvoltalligheid van het corps heeft
reeds blijkens 't vorig Verslag op maatregelen van voorziening doen bedacht zijn, die echter vooralsnog niet het
gewenscht gevolg hebben opgeleverd. Onlangs (Junij jl ) is
nog eene bepaling in 't leven geroepen die ten doel heeft
het overgaan bij de militaire geneeskundige dienst te bevorderen van in Indie aanwezige burger geneesheeren (en
apothekers).
Omtrent do aflegging van het roor den rang van officier
van gezondheid der 1ste klasse thans enkel gevorderd
praktisch examen (Indisch Staatsblad 1871, n°. 116) werd
door den Gouverneur-Generaal het noodige geregeld bij oen
besluit van December 1871 (Indisch Staatsblad n°. 199).
Sedert is ook voor bevordering tot den rang van apotheker
lste klasse enkel een praktisch examen voorgeschreven
(Koninklijk besluit van 18 April 1872, n°. 22).
Het aantal vacatures in den 2deu luitenants-rang bij de
militaire administratie was grooter dan gewoonlijk, omdat
vele militaire ambtenaren de dienst verlieten in wier plaats
(zie het verslag van 1870, bladz. 14) officieren moesten
worden aangesteld. Daar het niet mogelijk was deze vacatures naar behooren door aanstelling van daartoe geschikte
onderofficieren aan te vullen, is men verpligt geweest om
in 1871 en in het begin van 1872, 14 luitenants der infanterio bij de militaire administratie te doen overgaan.
In het belang der verkrijging, in genoegzame mate, van
wetenschappelijk opgeleide officieren, is voor 1872 aan d6
kadets voor de Indische dienst, even als vroeger ook reeds

[ t l . 2.]

20

Koloniaal verslag van 1 8 7 2 .

2156 132

11

186» . . .

1347 627

50

2024 131

3

1870 . . .

792 514

89

1395 146

»

1102 180

»

1871 . . .

1017

85

Javanen.

Afrikanen.

MR
(a)

(b)
20
(6)
92
(2)
111
90
(2)
111
(1)

883

1

41

2088

4

21

2077

1

1106

D

1492

1

Te zamen.

!)

(*)
25
(4)
55
(8)
65
(4)
21
(2)
21
(3)

TOTAAL.

Inlanders.

1651 505

(*)
715
(41)
1774
(120)
1712
(58)
807
(41)
1087

27
(5)
24
(2)
55
(5)
42
(1)
93

Europeanen.

1868 . . .

1*)

Te zamen.

1

Boeginezen.

95

Madurezen.

1679

Amboinezen.

II

Afrikanen.

(«)
(«)
1397 282

Vreemdelingen.

1867 . . .

Nederlanders.

Europeanen.

Europeanen.
Te zamen.

JAREN.

Werving in Indie.

T e m g v a n detentie, van
voor memorie, overgegaan van de l\jfwachten dragonders enz.

Afrikanen.

Suppletie uit
Nederland of van de
Kust van Guinea.

plaats onder de leervakken der bedoelde kadets te doen
innemen, zal zooveel mogelijk worden voldaan.
Omtrent de aanvulling van onderofficieren en manschappen wordt de volgende statistiek medegedeeld:

Terug van adjudant-onderofficier
dienstdoend 3de luitenant.
(Europeanen).

had plaats gehad, geheele vrystelling van de voor hunno
opleiding bepaalde jaarlijksche bijdrage verleend.
Aan de door het Indisch bestuur betoogde wenschelykheid om het ondurwijs in de Maloische taal eene ruimere

1

f.8

110

2673

i

76

97

4345

31

i

79

110

4212

38

»

83

121

2622

36

II

117

153

2748

Percentsgewijze berekend, telde men onder de uit Europa aangebragte suppletie-troepen
23,4, 31,7, 39,3 en 7,7 percent vreemdelingen.

achtereenvolgens 16,8,

(b) De in deze rubrieken tusschen ( ) geplaatste cijfers wijzon het getal aan van hen, die reeds vroeger gediend
hadden; dit aantal is onder het daarboven staand cijfer begrepen.
(c)

In April 1872 zijn nog 75 Afrikaansche negerrecruten van de Kust van Guinea naar Indie vertrokken.

(d)

Op Java en Madura alleen leverde de inlandsche werving 1031 man op, van welke werden aangenomen in
Soerakarta 227, in Kediri 212, in Bagelen 153, in Batavia 125, in Djokjokarta 112, en in Samarang 102, in
de overige gewesten te zamen 100 man.

Het getal reëngagementen kan blijken uit den volgenden staat:

530

i)

186» . . .

217

66

482

»

1870 . . .

216

63

651

n

1871 . . .

224

101

(«)

(*)

548
(c)

1

3

454

339

1012 889

5

2

2

357

160

1129 808

4

H

1

314

141

1120 765

1

»

18

266

120

951 930

18

n

2

296

152

636 873

3

1

Afrikanen

1

Inlanders.

61

Europeanen.

217

Voor
zes jaren.

1868 . . .

Voor
vier jaren.

568

Voor
twee jaren.

76

Voor
zes jaren.

245

Voor
vier j aren.

Voor
zes jaren.

1867 . . .

TOTALEN.

INLANDERS.

Voor
twee jaren.

JAREN.

Voor
vier jaren.

AFRIKANEN.

Voor
twee jaren.

EUROPEANEN.

Aanmerkingen.

1805 (a) Waarvan 22 zonder handgeld.
1646 (b) Waarvan 1 zonder handgeld.
1575
(c) Waarvan 1 zonder handgeld.
1337
1084
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809

1

1868.

29

Europeanen.

347

Inlanders.

l 276 1154 36 1475

Afrikanen.

70

Inlanders.

3

42

151

TOTAAL.

Afrikanen.

84 39

Gedeserteerd
of op eenige
andere wijze
afgevoerd.
Europeanen.

Europeanen.

64 3

Inlanders.

Afrikanen.

Inlanders.

Voor
memorie
gebragt.
Inlanders.

1

6 1 377 2'.t >.

687

900

1

810 15

453 432!

1
17

1

4 ! 331 221

3

337 25 n

1 l-

1278

»

I

|

1

GUVONNISD.

2965

1

(«)
16 »

W

1869.

259 420J 4 1 476 304

Tot
officier
benoemd.
Europeanen.

528 22

Afrikanen.

n

§ -1
's ' 9

GEOAGBERD.

Europeanen.

»

OEPASPOHTEEUD.

Europeanen.

Europeanen.

»

Inlanders.

Inlanders.

1867.

Afrikanen.

•

Afrikanen.

OVERLEDEN.

Europeanen.

GESNEUVELD.

Europeanen.

Het verlies aan troepen was als volgt;

556 21

661

767
488 304

6 ! 292 302

ffl

2

25
279 55 »

1
n

1065

40 .1 ! 70 20
1
110
27i n

ii

34

480

20
_

59 23

27

1
583

602

S6

55

1 445 1698 23 1637

n 486 1294! 29 1604
|
513

23

3358

2927

1

1870.

4

11

»

358

5

321 468

2

329 254

4

294 51 »

29 2

65 23 1 2

55

n 409 1242 13 1420

1
4

684

51

552

799

96

25

464

2675

t

1871.

»

»

»

343 11

396 622

2

299 296

2

374 58 11

60. 1 ! 54 35

4

88

1 460 1502 17 1587

i
n

7 50 (c )

923

58

672

115

3ï

549

3106

(a)

Ongerekend 2 gesneuvelde officieren.

(b)

In het vorig verslag zijn abusivelyk de in 1868 gesneuvelden onder 1869 vormeld.

(c)

De verklaring van het verschil dezer cijfers met de sterfte-opgaven volgens de staten der geneeskundige dienst
(Bijlagen D en E hierachter) is in het vorige verslag gegeven.

Zoo als uit de bovonstaando staten blijkt, waren de
aanvulling on het verlies van troepen in 1871 grooter en
was het aantal reëngagementen kleiner dan het j a a r te
voren. Het grootere verlies van troepen is gedeeltelijk toe
te schrijven aan de omstandigheid, dat het getal manechappen, wier tijd van dienst was verstreken, in 1871
meer bedroeg dan in 1870.
Hot getal uitgezonden supplet'etroepon was aanzienlijk
minder dan in vorige jaren; dit was ook het geval met
de daarbij aanwezige vreemdelingen In 1872 zal de uitzending van suppletietroepen ongeveer dezelfde zijn als in 1871.
De werving in Indie had bevredigende resultaten, met
uitzondering van die der Madurezen. De in 1868 plaats
gehad hebbende verhoogiug van het handgeld is alleen
dat jaar en het volgende van invloed op de werving van
inlanders geweest.
De reeds in het vorig verslag besproken verlaging dor
lengten.aat van J a v a n e n , Soendanezen en Maleijers heeft
op de werving gunstig gewerkt; deze was op een klein
verschil na voldoende om het verlies van troepen van die
landaarden te dekken.

Bij blad van de Nederlandsche Staats-conrant.

Op ultimo December 1871 telde men by het leger 12 483
Javanen, Soendanezen en Maleijers, rooinede 621 Boeginezen en 553 Madurezen. Van deze beide laatste landaarden was op de organieke formatie der infanterie een
incompleet respectivelijk van 599 en 755 man.
Omtrent de mogelijkheid eener aanwerving van Japannors voor het Indische leger (zie het voorlaatste verslag
blz. 16) is de Indische regering in Januarij 1872 met den
Nederland-chen minister-resident in Japan in overleg getreden. Volgens een thans bij de Nederlandsche regering
ontvangen berigt van den genoemden minister-resident,
bostaan bij de regering in Japan bezwaren om de bedoelde
aanwerving voor het tegenwoordige toe te laten.
Ziekte- en sterftecijfers.
De
het j a a r 1871 zijn aangegeven
graphische jaaroverzigten, te
hierachter.
De volgende tabellen geven
jaren :

1872—1873.

ziekte- en sterftecijfers van
in de nosologische en eihnovinden in bijlagen D en E
een overzigt der laatste vijf

Algemeen overziet der behandelden, herstelden en overledenen.

VERHOUDING DER OVERLEDENEN

J A R E N.

BEHANDELDEN.

HERSTELDEN.

OVERLEDENEN.

tot de legersterkte.

tot de behandelden.

Java ai Madttra.

1867 .

M 514

24 652

508

1 52,1

1868 .

30 391

27 735

911

1 33,36 * 3

n

1 : 15,98 » 6,25 ..

1869 .

36 150

34 018

718

1 50,34 • 1,98

•

1 : 23,18 .. 4,31 ..

1870 .

36 182

34 200

419

1 86,35 » 1,15 »

1 : 39,58 » 2,52 »

1871 .

36 858

31 794

470

1 : 78,42 i 1,27

1 : 38,32 » 2,6

of 1,91 V.

»

1 : 29,08 of 3,43 %

..

Buitenbezittingen.

1867 .

25 293

21333

267

1 : 94,7

1868 .

23 756

22 687

293

1 : 81,07 .» 128 »

1:33,86 » 2,95 »

1869 .

25 530

24 505

312

1 : 81,82 v 1,22

»

1:34,67 n 2,88 »

18 70 .

22 691

21743

225

1:100,84 .. 0,99 »

1:48,62 >, 2,05 »

1871 (1)

21625

20 804

227

1 : 95,26 » 1,05

1 : 46,29 .. 2,16 «

(1)

Zonder Marabahan en Goenoeng Sitoli, zijnde van dezo plaatsen geen rapport ontvangen.

of 1,05 •/.

»

1 : 39,7

of 2,51 °/0

Ethnographisch overzigt van de sterfte-verhouding op Java en Madura, naar gelang van de ligging der garnizoenen
aan de kust of binnen 's lands (1).
»
EUROPEANEN.
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binnen 's lands.
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1 : 4,8

10

314

1:31,4

6

13

1 : 2,16

14

18

»

15

1:15

o

CO

Plaatsen
binnen 's lands.

e
9

E
a>
CO

u
o
X

Plaatsen
aan de kust.

Plaatsen
binnen 's lands.

en.

Plaatsen
aan de kust.

INLANDERS.

AFRIKANEN.

u
o
CO

<D

CO

1B
3
p

j*

>
O

o
M
h
B

a
B

i
43

T3

B

>
O

CO

CO

127

5055

1:39,8

208

4127

432

1:30,85 226

4

456

1:114

7

484

o
*1
M

u*

0

o
<S

«>

CO

CO

14

1755

1:125,3

1 :19,8

63

2376

1: 37,7

4353

1 :19,26

48

3309

1: 6S,93

127

4951

1:38,98

30

2118

1 : 70,6

1: 69,14 159

5370

1 :33,77

50

3101

1 : 62,02

•
1§67

\

18 ?l

282

4079

1 : 14,46 142

4402

1 : 31,42

151

5216
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1 : 41,08

))

1

(1) De aangetoonde ongunstige sterfte-verhouding op de kustplaatsen in vergelijking men die van het binnenland, is in werkelijkheid nog belangrijker, wanneer in aan
'merking wordt genomen, dat de zwakke gestellen en zieken in den regel van de kustplaatsen worden geëvacueerd en dan in vele gevallen binnen 's lands komen te overlijden.

Sterfte in de buitenbezittingen.
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Sterfte onder het Europeesch gedeelte des legers.
r

JAREN.

JAVA

EN

MADURA.

Sterfte.

Overleden.

Sterkte.

1867

357

7705

1:21.5

1868

625

7722

1:12.3

424

1871

BUITENBEZITTINGEN.

Ovorleden.

Sterkte.

of 4,63 percent.
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3751

1:25,1

of 3,97 percen
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Sterfte.

Percentsgewijze verhouding van eenige hoofdvormen van ziekten tot het totaal behandelden.
1867.
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Java en Madura.
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Buitenbezittingen.

Dysenterie
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4,02
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»

51,29 69,35 48,97 48,75

»

7,48

7,25

De gezondheidstoestand van het leger was gedurende
het jaar 1871 wederom zeer gunstig. Op J a v a en Madura
bedroeg de sterfte van het Kuropeesch gedeelte 2,8 por
cent van de sterfte, dus nog 0,05 per cent minder dau in
in het j a a r 1870, toen, zoo als in het vorig verslag vermeld
is, het sterftecijfer reeds aanzienlijk lager was dan eenig
jaar te voren. Op de buitenbezittingen stierven 2,02 per
cent van de Europeanen tegen 2,27 per cent in 1870.
Ondanks deze gunstige cijfers was toch de verhouding
van het totaal der overleden militairen tot de troepensterkte hooger dan in 1870. Dit moet hoofdzakelijk geweten worden aan het op onkele plaatsen ontstaan eener
epidemie van beri-beri, aan welke ziekte vele inlandsche
soldaten bezweken. Vooral werd zij waargenomen onder
de Boegineren, waarom door het legerbestuur een streng
toezigt op de keuring van nieuw aan te werven manschappen
van dien landaard werd aanbevolen.
Bepaalde aanwijzingen omtrent het ontstaan en de ver-

4,12

I
!
j
\
I

spreiding dezer ziekte heelt men echter niet kunnen vinden ,
ofschoon het aan nasporingen niet ontbroken heeft en
daarmede steeds wordt voortgegaan. De omstandigheid,
dat de beri-beri in het bijzonder geheerscht heeft onder de
militairen in garnizoen te Weltevreden, die, zoo wat de ruimte
als de goede ventilatie der kazernes betreft, beter gehuisvest zijn dan hunne kameraden op de twee andere groote
kustplaatsen van J a v a , Soerabaija en Samarang, heeft de
kennis van het wezen dezer ziekte weder meer van het
spoor gebragt.
De sterfte op do kustplaatsen op Java is nog altijd
aanzienlijk hooger dau in de binnenlanden Het lijdt geen
twijfel of de tenuitvoerlegging van den maatregel om de
hoofdmagt der troepen meer binnen 's lands te verplaatsen
zal op het sterftecijfer een zeer gunstigen invloed hebben,
De sterfte in het leger over de beide laatste jaren kan
met e'én oogopslag uit den hieronder volgenden staat
worden ontwaard:

Bijblad van de Nederlandache Staats-courant. — 1872—1873.
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STERFTE.

S T E R F T E.

Gemiddelde

Gemiddelde

1

Overleae

legersterkte.

i Euro1peanen.

Afrikanon.
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legersterkte.
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227

2,057.
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Afrik.
Inl.

2,027.

0
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1,67.
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Koloniaal verslag van 1872.
Het contract voor de verpleging van convalescente militairen in het particulier gezondheids-etablissement te Kampong Makassar is wegens de voortdurend gunstige resultaten
die de evacuatie derwaarts oplevert, andermaal voor den
tijd van één jaar en dus tot ultimo 1872 bestendigd. Er
bestaat thans gelegenheid tot eene ruimero opneming van
inlundsche militairen, waarvan zich het groote nut reeds
heeft doen gevoelen. In afwachting van meer afdoende
maatregelen tot bestrijding van het kwaad der prostitutie,
waarvan de statistiek der syphilis duidelijk den grooten
omvang aantoont, werd door het legurbestuur bepaald,
dat voortaan geene vrouwen in de kazernes en kampementen
toegelaten mogen worden, dan na verkregen vergunning,
en verder dat daaruit moeten geweerd worden al diegenen,
welke van de prostitutie een bedrijf maken.
§ 3.

Inrigtingen,

bijzonderheden.

Onder dit hoofd wordt, buiten nog enkole verordeningen
van personelen aard vermeld in hoofdstuk JU, al datgene
opgenomen, wat in andere paragraphen van dit hoofdstuk
minder op zijne plaats zou z y n , of wat meer eigenaardig
hier dan in bedoeld hoofdstuk M vernield scheen te moeten
worden. Voor de rangschikking der onderwerpen is tot
leiddraad genomen de indeeling van het legerbestuur overeenkomstig de inrigting van het Departement van Oorlog.
Verbeterde legering van de hoofdmagt der troepen. Aan het
in 't vorig verslag (bladz. 23) besproken beginsel om de garnizoenen in de hooidplaatsen van Java's noordkust tot een
minimum te beperken en de overige daarvoor aangewezen
troepen zooveel mogelijk te legeren in gezonder streken
(meer binnen 'slands), zal een begin van uitvoering worden
gegeven zoodra de voorbereidende maatregelen, waarmede
men zich thans in Indie onledig houdt, genoegzaam zullen
govorderd zyn. Men stelt zich voor aan te vangen met de
verplaatsing van i compagnien infanterie van Samarang
naar Banjoebiroe, en van één bataillon infanterie van de
citadel Prins Hendrik te Soerabaija naar Patjet.
Schrijverspersoneel.
In het belang eener behoorlijke
voltallighouding van het schrijverspersoneel bij de verschillende wapens en diensten, zijn bij Koninklijk besluit
van lfi Januarü 1872, n°. 15 [Indisch Staatsblad n°. 74),
de inkomsten van dat personeel verbeterd, en zijn tevens
de kategorien van personen aangewezen, die na het afleggen
van proeven van bekwaamheid op den voet door don
Gouverneur-Generaal (en voor zooveel noodig hier te lande
door den Minister van Koloniën) te regelen, als schrijver
kunnen worden aangesteld. Dien ten gevolge zal in de eerste
plaats in de behoefte moeten worden voorzien door voor
verdere dienst bij den troep afgekeurde militairen , of door
personen die hetzij hier te lande, hetzij in Indie een zesjarig verband als militair schrijver wenschen aan te gaan,
en bij ontoereikendheid dezer beide kategorien, door in
Indie aanwezige burger personen , volgens vijf klassen van
betaling (voor de militaire personen zijn zes klassen aangenomen), terwijl eerst in de laatste plaats het incompleet
mag worden aangevuld door actief dienende militairen en
door gegradueerden dan nog bij uitzondering, en dus slechts
bij onvermijdelijke noodzakelijkheid (verg. het verslag van
1869, bladz. 25, onder » schrijverstoelagen''').
De burgerlijke personen op de militaire buroaux als
schrijver te plaatsen worden, behalve dat zij niet zijn onderworpen aan de verordeningen op het benoemen van
ambtenaren bij de Indische burgerlijke dienst, noch aan
die op de verloven buiten Nederlandsch Indie, in alle
andere opzigten als burgerlijke ambtenaren beschouwd,
zoodat op hen van toepassing zijn de in Nederlandsch
Indie bestaande of nader vast te stellen bepalingen zoo
op de binnenlandsche verloven, wachtgelden enz., als op
de burgerlijke pensioenen en het weduwen en weezenfonds
van burgerlijke ambtenaren.
Aan den Gouverneur-Generaal is bij het aangehaalde
besluit overgelaton bepalingen vast te stellen op de indienstneming, aanvulling, indeeling, bevordering, het
ontslag, de bestraffing enz., van de verschillende klassen
der in dezen bedoelde schrijvers. Zoowel hieromtrent als
nopens de regeling van het door het schrijverspersoneel af

to leggen examen zijn door den Landvoogd voorstellen van
den legerkommandant gevraagd.
Dronkenschap. De menigvuldige gevallen van dronkenschap,, waarvnn de strafregisters en de geregtelijke vonnissen getuigden, de rapporten welke omtrent gedrag,
levenswijze en gezondheidstoestand van de mindere militairen werden ingediend, en hetgeen do kommandant van
het leger zelf bij zijne inspectien in verschillende garnizoenen waarnam, deden de noodzakelijkheid blijken om
buitengewone maatregelen te nemen tot de beteugeling van
een kwaad dat diepe wortels geschoten had en zich zeer
had uitgebreid, ten gevolge van eene onvolkomene naleving
en slechte toepassing van reeds van vroegeren tijd dagteekenendo goede en doelmatige voorschriften.
Het legerbestuur deed in de eerste plaats een beroep op
de ernstige medewerking van elk officier, onderofficier,
minder militair, ambtenaar en goestelijke tot het leger
behoorende of daaraan verbonden, om het kwaad met alle
middelen te keer te gaan. Verder werden eenige bepalingen
gegeven betreffende het straffen van degenen, die zich aan
sterken drank te buiten gingen, met aanbeveling om daaraan streng de hand te houden, terwijl eindelijk werd
voorgeschreven, dat aan de zoodanigen geene gunsten of
voorregten van welken aard ook mogten worden geschonken ,
en te kennen gegeven dat militairen, wier strafregisters
blijk(-n droegen dat zij van af het bekend worden dezer
bepalingen voortdurend misbruik van sterken drank bleven
maken, niet zouden worden toegelaten tot een reüngageraent, maar zonder verschooning uit het leger zouden worden verwijderd.
De goede gevolgen van de getroffen maatregelen zijn niet
achtergebleven. Het aantal gevallen van dronkenschap is
aanzienlijk mind r dan vroeger; ook is het jeneververbruik
in de cantines zeer afgenomen.
Gezamenlijk verzet van militairen. Even als vroeger kwamen
herhaaldelijk bij het legerbestuur rapporten in, dat de inlandsche militairen zich in kleiner of'grooter getal ongewapend en enkele malen ook gewapend, gezamenlijk en zonder
vergunning of voorkennis van hunne chefs op grooteren of
kleineren afstand uit hunne kwartieren hadden verwijderd.
Daarmede beoogden zij niet .zekere ostentatie, hetzij van
ontevredenheid of misnoegen over handelingen van meerderen te doen blijken, dan wel van dezen wijziging in de
dienstregeling of voorregten te verkrijgen; soms ook om
met voorbijgang van do onmiddelijke chefs gezamenlijk
klagton , grieven of verzoeken te gaan inbrengen bij hooger
geplaatste militaire autoriteiten en verder in het algemeen
om door hunne gezamenlijke handelingen zekere pressie
op do meorderen uit to oefenen.
Konden zulke handelingen, zoolang zij slechts zeldzaam
voorkwamen en alleen door jong gedienden werden bedreven, tot eene minder ernstige opvatting van de zaak
stommen , nu zij echter herhaaldelijk voorkwamen en meermalen oudere soldaten medepligtig waren, eischten de goede
onle en tucht in hot leger, dat deze handelingen niet langer
met verschooning werden behandeld.
Het legerbestuur achtte het daarom pligtmatig de aandacht der militaire autoriteiten en voorts van elk, wien
hot aanging, op doze voor het leger en in het algemeen
belang gewigtige aangelegenheid te vestigen en ter zake
do noodige wenken te geven.
Nadat het leger met een en ander was bekend gemaakt,
hadden er wol is waar nog een paar gevallen van soortgelijls gezamenlijk verzet plaats, doch deze werden met
do meeste gestrengheid behandeld, met dat gevolg dat er
in den laatsten tijd niets meer van dien aard voorviel.
Uitkeering van indemniteit voor klein-eqmpementstukken. Bij
de toepassing van do in het vorig verslag (blz. 23) besproken bepaling omtrent de uitbetaling van het geldswaardig bedrag der competerende artikelen van klein
équipement in stede van verstrekking in natura, is het
gebleken, dat vele niet oppassende militairen van do hun
ter zake uitgekeerde gelden een slecht gebruik maakten
en dat die guns.tige bepaling voor hen alzuo schadelijk in
stede van nuttig werkte.
Op grond daarvan werd door het legerbestuur voorge-
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schreven dat de militairou, die zich bij herhaling schuldig
maakten aan het vorkoopen van equipomentstukken ot zich
als dronkaards ot amfioenschuivers deden kennen, voor don
tyd van één j a a r — welke termijn zoo noodig telkens op
nieuw met één j a a r zou kunnen worden verlengd — van
die bepaling zouden worden uitgesloten.
Onderofticiersschool te Meester-Cornelis. In 1871 werd door
27 élèves het examen voor den rang van 2den luitenant
der infanterie en door 5 het examen voor officier bij de
militaire administratie met goed gevolg afgelegd. Allen
werden in den loop van dat jaar tot officier bevorderd.
Op ultimo December 1871 bedroeg het getal élèves 80,
dus 86 minder dan het bepaalde maximum.
De ontworpen programma's tot verzwaring der examina
voor den officiersrang bij de verschillende wapens en bij
de militaire administratie enz., waarvan in het vorig verslag
sprake w a s , zijn door het Opperbestuur goedgekeurd en
zullen successivelijk worden ingevoerd.
Daarbij is onder andere in beginsel aangenomen om niet
dan Nederlanders of hen, die de hoedanigheid van Nederlander bezitten, tot officier aan te stellen.
Corps pupillen. In den loop van het jaar 1*71 werden
bij het corps aangenomen 4 betalende en 56 niet betalende
pupillen, 61 werden er bij het leger ingedeeld, terwijl 1
pupil overleed, 1 werd afgekeurd en 17 pupillen op verzoek werden ontslagen.
De sterkte van het corps (buiten hot kader) die blijkens
het vorig verslag op ultimo December 1870, 377 bedroeg,
was op ultimo 187 L dus verminderd tot 357, waaronder
240 soldatenkinderen. Van de overige pupillen waren er
87 kinderen van burgers, 12 kinderen uit de weeshuizen,
5 waarvan de vader onbekend was en 13 omtrent wier
afkomst niets met zekerheid te zeggen viel.
Sedert de oprigting van het corps in 1848 tot ultimo
December 1871 werden daarbij opgenomen 117 betalende
en 1017 niet betalende pupillen en werden er 523 bij het
leger ingedeeld. Van dezen waren op het eind van 1871
nog aanwezig 8 officieren, 180 gegradueerden en 167 minderen.
De gezondheidstoestand der pupilien was in 1871 beter
dan het jaar te voren. Gedeeltelijk hoeft eene verandering I
in de inrigting, waardoor het mogelijk was hen ruimeren |
luchtiger te huisvesten, hiertoe bijgedragen
Ten einde het mindere personeel der topographischo dienst I
en der militaire verkenningen, dat moeijelijk is te comple- |
teren, zooveel mogelijk met pupilien , die voordion tak van
dienst eenigen aanleg hebben, te kunnen aanvullen, werd
bij het corps boven de formatie een militair opzigter van
de topographische dienst tijdelijk gedetacheerd, speci;;al
met bestemming tot het geven van onderwijs iu het topographisch teekenen en de beginselen der werkdadige nieetkunst aan die pupillen, welke zich door aanleg, lust en
geschiktheid voor «.ene eventuele plaatsing bij die dienst
aanbevelen.
Ook in den gang van dat onderwijs werd eenige verandering gebragt.
Men hoopt door de getroffen regeling betere resultaten
te erlangen dan tot dusverre ondank4 alle aangewende
pogingen verkregen waren.

sluitond dienstbaar gemaakt aan de opleiding van kader
van alle natiën. Genoemde compagnien bestaan, behalve
uit het vaste kader voor de dienst on de instructie (officieren en onderofficieren, de tamboers en hoornblazers),
uit de moest oppassende soldaten en eenige korporaals van
het leger, die, getrokken uit de verschillende infanteriecorpsen, aanleg on lust bezitten om tot korporaals en
onderofficieren te worden opgeleid, on na eenig verblijf
ter school en afgelegd examen in eenen hoogeron graad
naar hunne corpsen terugkeeren.
Over de resultaten der kaderschool kan wegens haar
kortstondig bestaan nog geen oordeel worden geveld.
De kaderschool ten behoeve der veldartillerie te Willem I
levert bruikbare onderofficieren en korporaals voor do velden bergbatterijen.
Kinderen van militairen. Het legerbestuur heeft de aandacht der militaire autoriteiten gevestigd op de plaats gehad hebbende regeling van het gouvernements- inlandsch
onderwijs, en hun aanbevolen om het schoolgaan der
soldatenkinderen in het algemeen steeds aan te moedigen.
Naar aanleiding van de daarvan bij verschillende corpsen
reeds verkregen gunstige uitkomsten, zijn voorts de corpsscholen door het legerbestuur opengesteld voor de zonen
van Europesche , Afrikaansche, Amboinesche en inlandscho
onderofficieren en minderen , die geene gelegenheid hebben
om het onderwijs op de Europesche en inlandsche scholen
bij te wonen, hetzij omdat zich ter plaatse geene zoodanige
scholen bevinden , hetzij omdat de ouders volgens de deswege vigerende bepalingon niet in de termen vallen van
kostelooze toelating hunner kinderen op de gouvernementsscholen en niet bij mngte zijn de kosten van het onderrigt
op deze scholen te bestrijden , welk laatste aan de beoordeling en beslissing van den plaatselijken corps- of detachements-kommandant is overgelaten.
I n Maart 1872 (Indisch Staatsblad n°. 45) zijn bepalingen_ in het leven geroepen omtrent de aanneming van
Afrikaansche, Amboinesche en inlandsche pupillen bij de
corpsen van het leger en hunne opleiding voor den railitairen stand. Het doel van dien maatregel, van welken
reeds in het vorig verslag (bladz. 25) sprake w a s , ii
H kinderen en weezen van het mannelijk geslacht van Afrikaansche, Amboinesche en inlandsche militairen, inzonderheid beneden den rang van officier, voor verwaarloozing te behoeden, tot nuttige leden van de maatschappij
te vormen en door middel van eene militaire opvoeding
voor den militairen stand en wel hoofdzakelijk tot geschikte , intellectueel en praktisch goed gevormde korporaals en sergeanten bij do verschillende wapens van het leger
op te leiden". Om toegelaten te worden, moet de leeftijd
van zeven jaren bereikt en die van dertien jaron niet
overschreden zijn. Do toegelatenen blijven in den regel tot
de intrede van hun zeventiende j a a r in hunne positie van
pupil gehandhaafd, als wanneer zij bij het leger worden
ingedeeld, onder verpligting van daarbij gedurende tien
jaren te dienen zonder genot van handgeld. Bij voldoende
ontwikkeling is zoodanige indeeling reeds van af het veortiende jaar toegelaten. De pupillen ontvangen gratis onderwijs in do gouvernomentsscholen, de Afrikaansche pupillen
op de Europescho, de overige op de inlandsche scholen.
Waar hiertoe geen gelegenheid bestaat worden zij onderwezen in de corpsscholen.

De zonen van actief dienende onderofficieren en minderen
Corpsscholen en inlandsclt onderwijs. Na hetgeen onder
worden geplaatst bij de compagnien of detachementen,
dit hoofd in het vorig verslag vermeld is, valt ten deze ' waarbij hunne vaders dionen. Pupillen, die weezen zijn
weinig te zeggen.
of kinderen van gepensioneerde en gegageerde militairen
De rosultaten van het onderwijs zijn bij voortduring om
worden ingedeeld bij compagnien of detachementen van
hunnen landaard, waaruit hun een daartoe geschikt en
de opgegeven redenen niet groot en zullen dit ook wel nimmer
genegen gehuwd sergeant, korporaal of soldaat als pleegworden ; gelet op de geringe hulpmiddelen en de bolemvader en verzorger wordt aangewezen. Do vadors en ph-egmorende omstandigheden, kunnen ze niet anders dan bevaders zijn voor het gedrag hunner kinderen of van do
vredigeml genoemd worden.
aan hen toevertrouwde pupillen verantwoordelijk.
Aan het in het vorig verslag besproken denkbeeld , om
kader-scholen voor de infanterie en vesting-artillerie in
het loven te roepen, is in zooverre gevolg gegeven, dat
Corps-atabachtsscholen. Op ultimo December 1871 maakte
daartoe in het laatst van 1&71 voor het eerstgenoemde
slechts 1 jongeling, die tot zadelmaker opgeleid w e r d ,
wapen is overgegaan
van deze schuim gebruik.
Kone Europesche en eene inlandscho compagnie van het
Hij is echter in het begin van 1872 wegens li<ichame10de bataillon infanterie te Meester-Cornelis zijn , zonder
lijko ongesteldheid van verdere opleiding tot ambachtsman
dat daarom de andere corpsen van hunne taak ten dozen
bij het leger ontslagen; zoodat men kan zeggen dat de
opzigte werden ontheven, bij huishoudelijken maatregel uitpogingen om jongelieden van Europesche afkomst in de

Bijlagen.
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werkplaatsen van het leger tot ambachts* of hamlwerkslieden op te leiden, geheel mislukt zijn.

eind van 1871 waren 675 stuks zoodanig getransformeerde
geweren in dienst gesteld.

Kantines. Ook in het afgeloopon jaar werd wederom
de meeste zorg gedragen om den soldaat het verblijf in
de kantinos aangenaam te maken.
Ten einde te meer waarborgen te hebbon voor de goedo
qualiteit der dranken, werd bepaald, dat een officier van
gezondheid zitting zou nemen in de commissien tot keuring
der voor de kantines bestemde dranken.
Een middel tot aankweoking van kennis er. militaire begrippen in het leger, vooral by den minderen
militair, heeft het legerbestuur vermeend te vinden
in het houden van voorlezingen of voordragten in de
kantines over gepaste onder het begrip van den minderen militair vallende militaire onderwerpen door officieren of daartoe geschikte mindere militairen, welke zich
daarvoor aanbieden.
In eenige groote garnizoenen op en buiten Java worden
proeven in dien zin genomen. Zoo dij gelukken, zal de
zaak algemeen worden aanbevolen.

Artillerieschool te Weltevreden. Het aantal élèves op deze
school bedroeg onder ultimo December 1871, even als het
j a a r te voren, negen. In don loop van 1871 werden namelijk
twee élèves toegelaten en een gelyk aantal op verzoek ontslagen. Geen dor élèves werd in dat jaar tot officier benoemd.

Eereschildwachten. In het laatst van 1871 (Indisch Staatsblad n°. 190) is uitvoering gegeven aan bet reeds in de
beide vorige verslagen besproken denkbeeld om het getal
eereschildwachten in te krimpen. In vele garnizoenen is
de dienst der troepen dien ten gevolge aanmerkelijk verligt geworden.
Vereeniging tot beoefening van krijgswetenschappen te
Willem 1. Omstreeks het midden van 187L is te Willem I
door eenige officieren, in navolging van de in Nederland bestaande, opgerigt eene vereeniging, ten doel hebbende om
door het voordragen en bespreken van militaire onderwerpen in openbare bijeenkomsten krijgskennis op te doen en
te vermeerderen.
Daar zulke vereenigingen, zoowel in als buiten het leger,
nut kunnen stichten, heeft de legerkommandant het te
Willem I gegeven voorbeeld elders ter navolging aanbevolen.
Om de vereeniging, die over weinig middelen to beschikken heeft, in hare loffelijke poging te steunen, is baaivergund gebruik te maken van de bibliotheek van de Iste
en Ilde afdeeling van het departement van oorlog.
Torpedowezen. De Indische
trekkelijk proefnemingen met
waarover reeds gedeeltolijk in
is gehandeld, zijn tot dusver
in afwachting dat ter zake in
wordt aangenomen.

plannen en voorstellen betorpedo's en versperringen,
het vorig verslag (bladz. 26)
buiten uitvoering gebleven ,
Nedorland een vast stelsel

Achterlaadgeweren. Vertraging in de uitzending van patroonhulzen ontstaan, ten gevolge waarvan men in Indie
niet tot de bepaling der visier-indeeling van het nieuwe
achterlaadgeweer kon overgaan , heeft het in gebruik geven
dezer wapenen tot dusver vertraagd.
Daar sedert eene bekwame hoeveelheid hulzen , uit 's Rijks
voorraad beschikbaar gesteld, zijn aangobragt, en de noodige aanwijzingen voor het merken der visieren zijn verstrekt, mag worden aangenomen dat de thans uitgezonden
8160 geweren achtervolgens in dienst zullen worden gesteld. Intusschon wordt, bij ontstentenis van geschikt
personeel voor het merken der visieren in Indie, de uitzending der aan de gecontracteerde hoeveelheid van 12000
geweren nog ontbrekende partijen , voorloopig gestaakt, met
de bedoeling om de visieren dezer en verder uit te zonden
geweren, nadat de gegevens daarvoor uit Indie zullen zijn
verstrekt, hier te lande van de noodige indeeling te voorzien.
De werktuigen voor patroon fabricatie zullen eerlang
worden verzonden. Ten einde hangende derzelver opstelling
en inwerkingbrenging in de oersto behoefte te voorzien,
z\jn in Engeland twee millioen huizon aangeschaft. Daarvan zijn, na bij 's Rijks inrigtingenjo Delft van tegen het
tropische klimaat bestande slaghoedjes to zijn voorzien,
bereids 600 000 stuks naar J a v a geëxpedieerd.
Met de transformatie van Indische tirailleurgeweren
tot achterlaadgeweren, stelsel K U H N , werd voortgegaan,
doch is met het oog op de ontvangst van DE BEAUMONTgeweren het cijfer van 700 tot grens genomon; op het

Geniewerken. Op het vootspoor van het vorig verslag
volgen hier in de eerste plaats eenige inededeoliugen omtrunt
de verdedigingswerken.
Te Batavia werden de centrum-batteryen der strandlinie voltooid. De nieuwe batterij Castor, opgeworpen op
het emplacement der oudo versterking van dien naam,
werd onder de versterkingei. van den 3den rang opgenomen
(Indisch Staatsblad 1872, n \ 47). De vleugelbatterijen
konden wegens gemis aan beschikbare fondsen eerst in het
begin van 1872 ter uitvoering worden voorgedragen. Daarentegen werd de maritime positie van Onrust uit de rij der
versterkingen geschrapt en werden de daaromheen bestaande
verboden kringen opgeheven (Indisch Staatsblad 1872, n°. 49).
De overgave van het civiel bestuur van de linie om de
stad Soerabaija kon na Januarij 1871 nog niet verder worden
voortgezet. Taxatien vonden plaats ten einde den verboden
kring van de citadel Prins Hendrik aldaar, voor zooveel
noodig, vrij te maken. Een plan tot verdediging van de
oorlogshaven Soerabaija is in onderzoek.
Te Samarang werd voortgegaan met het aanbrengen van
verbeteringen aan het reduit en de werken van het fort
Prins van Oranje, in verband met de toekomstige vredesbestemming van dat reduit mot bijgelegen gebouwen.
De definitive plannen tot het in staat van verdediging
stellen der strandlinie van Samarang werden in behandeling
genomen, doch kwamen niet gereed.
Te Tjilatjap werd, zooveel de beschikbare middelen het
toelieten, doorgewerkt aan de kustbatterij op de landtong.
Projecten voor nieuwe werken te Tjilatjap werden, in
verband met de in 't vorig verslag bedoelde beslissing van
het Opperbestuur, bij het departement van oorlog in advies
gehouden.
De verboden kring om het onvoltooide on ook niet te
voltooijen fort Generaal Cochius te Gombong (Bagelen)
werd opgeheven en het fort zelf geroijeerd uit de rij der
versterkingen (Indisch Staatsblad 1871, n°. 158).
Zulks was almede het goval met de strandbatterijen te
Padang (Sumatra's We3tkust), die voor zooveel noodig gesloopt zullen worden, terwijl de verboden kringen rondom
de twee ter plaatse aanwezige blokhuizen werden opgeheven
(Indisch Staatsblad 1871, n J . 211).
Het fort Oranje te Ternate en het fort Marlborough te
Benkoelen werden tot eene mindere klasse van versterking
teruggebragt.
Van de verdedigingswerken tegen eenen inlandschen
vijand kwamen sedert de opgaaf in het vorig verslag als
permanente versterkingen te vervallen: op J a v a de redoute
te Tanara en het blokhuis te Madioen; in de residentie
Menado het fort te Gorontalo.
Te Amoenthaij (Zuider- en Ooster-afdeeling van Borneo)
werd de redoute vervangen door eene nieuwe versterking
met bijbehoorend kampement op den linker oever der
Balanganrivier.
Het fort Concordia te Koepang en de redoutes te A t a poepoe en Larentoeka (Timor) werden, hoewel ontruimd,
gerangschikt onder de versterkingen van den 4den rang
(Indisch Staatsblad 1872, n c . 72).
Nieuwe bepalingen werden vastgesteld (Indisch Staatsblad
1871, n°. 181) betrekkelijk het bouwen, planten, enz.
binnen zekeren afstand van vostingwerken of militaire gebouwen en inrigtingen (vergel. hoofdstuk F , § 1); en een
voorschrift afgekondigd (Indisch Staatsblad 1872, n°. 3) op
het bezigtigen van vestingwerken, werkplaatsen, enz.
onder beheer van het departement van oorlog.
Voorts werden door het legerbestuur regelen gesteld op
het rigtig beheer en toezigt over en het onderhoud van
militaire werken en gebouwen.
Het bouwen van officierswoningen werd tot een minimum
teruggebragt, een nieuw model luitenantswoning vastgesteld
en het onderscheid tusschen woningon voor gehuwde en
ongehuwde kapiteins en luitenants opgeheven.
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Ten behoeve van de gewone legervoorziening word,
sidentien Batavia, Rembang en Kediri; torwyl de opneming
der afdeeling Patjitan (Zuid-Madioen) in dat j a a r geheel
behalve het onderhoud en de gewone jaarlijksche herstelwerd voltooid.
lingen, kleino bebouwingen en veranderingen, door de
genie een aantal werken verrigt welker opsomming intusTot bespoediging van de opneming en kaartering en tot
schen achterwege schijnt te kunnen blijven.
vermijding van noodolooze uitgaven is ie stede van de tot
Aan do bewoonde militaire gebouwen werdon allerwege,
dus ver gobozigde schaal van 1 :10 000, die van 1 : 20 000
voor zooveel de beschikbare middelen toelieton, op aanals normale schaal ingevoerd - De eerstgenoemde wordt
wijzing van do geneeskundige dienst verbeteringen aangeechter nog gebruikt by do kaartering van de moest gebragt in het belang der hygiëne ; tevens zyn regelen gesteld
wigtige terreingedeelten.
om het aanbrengen van zoodanige verbeteringen in de toeTen gevolge van de in 1870 vastgestelde uitbreiding der
komst voortdurend te verzekeren.
formatie van de topographische dienst, is omstreeks medio
De resultaten dor uitbestedingen in 1871 gehouden ,
1871 eene vijfde en in hot begin van 1872 oene zesde
waren over het algemeen nog ongunstiger dan in vorige
vorkonningsbi igade opgerigt; eerstbedoelde werd te werk
jaren , niettegenstaande de voorwaarden steeds in den meest
gesteld in de residentie Soerabaija, de andere in do P r e milden geest werden ontworpen.
anger regentschappen (afdeeling Tjiandjoer).
De verhouding tusschen het getal gelukte en mislukte
Ten einde de opnoming van de zoo uitgestrekte Preanuitbestedingen is wel is waar niet belangrijk gewijzigd,
ger regentschappen te bespoodigen, zoo wel mot het oog
doch de uitvoering van werken bij aanneming levorde
op do vermoedelijk aldaar aan te leggen spoorwegbaan als
velerlei moeijelijkheden o p , voornamelijk ten govolgo van
op de onlangs plaats gegrepen hervorming van het daar
het gemis van eene klasse van aannemers gelijk men in
werkende stelsel van bestuur, is ook de opnemings brigade,
Nederland aantreft. Dit laatste was vooral het geval te
afkomstig uit de afdeeling Patjitan, in dat gewest overBatavia en te Fort de Koek, terwijl de qualiteit van het
gegaan en te werk gesteld in de afdeelingon Bandong en
geleverde werk in den regel staat beneden dat, uitgevoerd
Soemedang.
in daghuur.
Het door do vier brigades in 1871 opgemeten on in kaart
Van de 274 in 1871 gehouden uitbestedingen voor de
gebragto terrein bedroeg 1950% Q Javapalen, verdeeld
uitvoering van herstellingen, vernieuwingen en nieuwe
als volgt: in Zuid-Madioen 853%« in Rembang 3 5 6 ' / , , in
werken leidden '20 tot geheele toewijzing en 19 tot toeBatavia 4957j en in Kediri 8467,. De werkzaamheden der
wijzing van de levering der materialen. In 1870 , bij 2 GO vijfde brigade (in de residentie Soerabaija) bepaalden zich
uitbestedingen , waren dezo beide laatste cijfers 22 en 16.
tot tertiaire triangulatien en wegmetingen.
Behalve eenige hoogst onbeduidende werken werden aanBij het topographisch bureau werd voortgegaan met het
genomen : de bouw van eene kazerne te P a d a n g ; herstelin het net overteekenen der brouillon-detailkaarten (schaal
lingen te Padang , Fort de Koek , Padang-Pandjang, P a 1 : 10 000) van Krawang en Madioen en wel in het zwart,
lembang, Muntok , Pangkal-Pinang , Tandjong-Pinang en
ten einde dio photographisch te reproduceren.
Amboina; het droog leggen van het terrein voor het infanDie van de eerstgemeldo residentie zijn inmiddels volterie-kampement te Fort de Koek en eenige bijbouwingen
tooid. In het belang van die reproductie zijn voorts geenz. aan het hospitaal te Palembang.
wasschen overzigtskaarten (schaal 1:100000) der residentien
Voor de uitvoering van gewone één- of meerjarige onTagal, Pekalongon en Krawang zamengesteld, en is een
derhoudswerken , welke in 1870 nog allerwege in daghuur
aanvang gemaakt met de vervaardiging van dergelijke
plaats vond, werd, blijkens 't vorig verslag, bladz. 27, te
kaarten van de residentien Samarang en Madioen. Ook van
rekenen van af 1871, mede uitbesteding voorgeschreven,
de residentie Soerakarta werd tot een gelijk doel een gedoch slechts op dio plaatsen , w a a r , naar het oordeel der
wasschen overzigtskaart zamengesteld, doch, met het oog
hoofden van gewestelijk bestuur, de kans van slagen inop het reeds hier te lande in bewerking zijn der chromoderdaad aanwezig kon worden geacht. De levering der voor
lithographische residontiekaart, op de verkleinde schaal
het gewoon onderhoud benoodigde materialen moest echter
1 : 200 000.
allerwege worden uitbesteed. De uitslag was dat van de
Voor de reproductie hier te lande was voorts in bewerin 1871 gehouden 17 uitbestedingen voor de uitvoering van
king de gearceerde overzigtskaart der residentie Madioen.
het gewoon onderhoud, 13 , en van de 97 uitbestedingen
Daar die arbeid nog geruimen tijd scheen te zullen duren
enkel voor de levering der materialen , niet minder dan
en inmiddels zou moeten worden gewacht met het onder92 mislukten.
handen nemen eenor dusdanige kaart betreffende K r a w a n g ,
zijn in 't laatst van 1871 de noodige gegevens herwaarts
Ook de reeds bekebde resultaten der aanbesteding voor
gezonden om voor die residentie de zamenstelling hier te
1872 zijn over 't algemeen ongunstig.
lando te doen plaats hebben.
Ofschoon de prijzen van materialen en arbeidsloonen in
den loop van 1871 op enkele plaatsen eene geringe daling
Van de blijkens het vorig verslag ontbrekende gegevens
ondergingen, valt over het algemeen eone geleidelijke
betreffende reeds ter reproductie voorhanden kaarten zyn
rijzing daarvan niet te loochenen.
sommige sedert ingekomen, onder andere verbeterkaartjes
Overal waren materialen en werklieden , enkele kleine
van Tagal en naamstaten en verbeterkaartjes van Samarang.
posten uitgezonderd, naar de behoefte verkrijgbaar.
De werkzaamheden in het photographisch atelier werden
Te Tebing Tinggi ^Palembang) waar In 1871 nog heerongeregeld voortgezet, en behalve de reproductie der gedienstpligtigen gebezigd werden, werkt men thans met
wasschen overzigtskaarten van T a g a l , Pekalongan, K r a vrije arbeiders, die echter een zeer hoog loon (f 0,80 daags)
wang en Soerakarta, werden acht exemplaren (ieder van
vorderen. Heerendienstpligtigen worden bij de uitvoering
151 bladen) der photographische detailkaart van Krawang
van militaire bouwwerken thans nog alleen gebezigd op een
voltooid.
zevental plaatsen in de Zuider- en Oosterafdeeling van
Blijkens Indisch Staatsblad 1872, n c . 3 5 , zijn de photo~
Borneo, en wel tegen een loon van f 0,30 daags.
grammen der topographische kaarten (tegen betaling) ook
voor het publiek verkrijgbaar.
Met hot door middel van den lichtdruk reproduceren der
Putboring (1). De proef met het indrijven van eene pomp
gewasschen overzigtskaarten werd gewacht, op de (sedert
volgens het stelsel NORTON van gewijzigde constructie
plaats gehad hebbende) aankomst van den in Nederland,
(zie vorig verslag, bladz. 25), is te Weltevreden genomen
onder anderen ook in die methode geoefenden adspirant
en heeft uitmuntende resultaten opgeleverd; op p. m. 15 meter
voor de topographische dienst in Indie, over wien in het
diepte werd eene ruime hoeveelheid uitstekend water
vorig verslag (blz. 28) gehandeld werd.
aangeboord.
Met betrekking tot do buitenbozittingen bepaalden zich de
De kosten van een Nortonpomp, met inbegrip van de
werkzaamheden van het militair topographisch personeel
bemetseling boven den grond, komt gemiddeld op f 200
tot het voortwerken aan de overzigtskaart betreffende de
te staan.
sedert ultimo Maart 1870 (zie het voorlaatste verslag, blz.
24) tijdelijk gestaakte opnoming in de Pasoemah-landen
Militaire verkenningen en topographisch bureau. Gedurende
(Palembang),
do zamenstelling van topographische kaarten
het jaar 1871 werd voortgegaan met de opneming d e r r e op de schaal 1 : 500 000 van de rijken Atjeh en Siak Sri
Indrapoera, het vervaardigen van de noodige schetskaartjes
ten dienste der expeditionaire kolonne naar de noordoost"
(I) Vergelijk lager hoofdstuk O , afdeeling I I , JJ t.
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kust van Sumatra (Paney- en Bilaklanden), on eindelijk
tot het vorbeteren, naar gelang daartoe gegevens inkwamen ,
van de verschillende reeds aanwezige kaarten der buitenbezittingen.
Het personeel van het topographisch bureau en der militaire verkenningen w a s , op het einde van 1871, op 1 officier, 3 opzigters on 21 opnomors na voltallig; het vooruitzigt bestond intusschen dat het incompleet aan opnomers
spoedig zoo niet geheel dan toch grootendoels zou kunnon
worden aangevuld.
De uitgaven over 1871 bedroegen, voor zoover bekend:
militaire verkenningen f 2 2 1 3 2 4 , topographisch bureau
f 43 857 en photographisch atelier f 4903, te zamen f269 584.
De uitgaven van het lithographisch etablissement overtroffen de waarde van het afgeleverde (f 298 aan particuHeren en f 9218 aan de gouvernementsbureaux) met slechts
f 1042 tegen f 2624 in 1870 en f 7012 in 1869.
Administratie.
De iurigting der administratie bij do compagnien en detachementen der verschillende corpsen was te
ingewikkeld en te omslagtig. Met het oog daarop is bij
eene beschikking van Mei jl. daarin vereenvoudiging gebragt.
Spaarkassen. Volgens het laatst geverifieerde verslag
van het militair spaarfonds werd op het einde van 1869
daarvan gebruik gemaakt door 148 personen mot een ge-zamenlijk tegoed van f 18 645. Gedurende dat j a a r werd
ingelegd f 10 0 2 3 , dus f 2387 meer dan het j a a r te voren,
en teruggevorderd f 7821, dus f 4280 minder dan in 1868.
In Maart jl. is de Gouverneur-Generaal gemagtigd het
reglement op de bespaarde gelden van militairen , hetwelk
tot dusverre alleen voor Europeanen gold, bij wijze van
proef voor den tijd van 5 jaren van toepassing te verklaren
op do Amboinesche, Afrikaansche en overige inlandsche
militairen van het leger, in dier voege, dat het minimum
van inleggelden voor Amboinezen, gelijk zal staan met dat
voor Europeanen, terwijl dat minimum voor Afrikanen en
inlanders respectivelijk zal bedragen V4 en V5 van hunne
soldij.
Briefporten. Door de opening in 1871 eener regtstreeksche stoomvaart tusschen Nederland en Java is gelegenheid
ontstaan om brieven aan militairen beneden den rang van
officier op eene doelmatige en goedkoope wijze te verzenden, kunnende zij namelijk op het kantoor van afzending,
even als in 1859 voor de verzending per gewone scheepsgelegenheid was bepaald, met 5 cent worden gefrankeerd.
Voeding. Voor eene goedo voeding wordt bij voortduring
de meeste zorg gedragen. Den officier van gezondheid
werd als pligt voorgeschreven zich te overtuigen van de
goede qualiteit der voedingsmiddelen on van do doelmatige
wijze van bereiding.
De uitgezonden erwten-vleeschworst is eerst onlangs in
Indie ontvangen, zoodat do in het vorig verslag (bladz. 29)
bedoelde beproeving weldra zal plaats vinden.
I n 1870 werd door de kamer van koophandel en nijverheid te Batavia, ter beproeving aangeboden eene kleine
hoeveelheid geconserveerd Australisch vleesch (preserved
meat).
De daarmede genomen proef werd met zoo gunstigen
uitslag bekroond, dat men het wenschelijk oordeelde eene
proef op uitgebreide schaal to nemen, en na to gaan in
hoeverre het Australisch geconserveerd vleesch in Indie
de voorkeur zou verdienen boven hot Hollandsch gezouten
vleesch. Voor de bestelling uit Australië wordt thans in
Indie het noodige verrigt.
De verstrekking van LIEBIG'S vleoschextract, bij gemis
aan versch vleesch, heeft sedert de daarmede voor het
eerst genomen proeven (zie het verslag van 1869, bladz.
25) genoegzaam gunstige resultaten opgeleverd om bedoeld
artikel, gelijk in don aanvang van 1872 is geschied, in de
daarbij aangegeven omstandigheden onder de voedingsmiddelen van het leger op te nemen.
Nog dient hier te worden vermeld, dat de zorg van het
legerbestuur zich ook tot het drinkwater uitstrekte. Waar
nog noodig werden leksteenen geplaatst, terwijl een voorschrift werd uitgevaardigd betreffende de scheikundige zuivering van het drinkwater.

Kazernes en hospitalen. Mot eene tttionele toepassing
van de oischen der hygiëne op hot logies der manschappen ,
waarmedo blijkens het vorig verslag in 1870 een aanvang
was gemaakt, is krachtig voortgegaan; voor zooveel do
finantiele krachten dit toelieten, werd aan do voorstellen
op hygiënisch gebied te gemoet gekomen.
Te Samarang werd op het terrein van het groot militair hospitaal eene artesische put geboord, die honderd
liters uitmuntend drinkwater per minuut levert.
De goede resultaten in Europa verkregen door do aanwending van het procédé MOULÉ (het vermengen of bedekken der faecale stoffen met goed gedroogde tuinaarde
of, zoo als later gebleken is, met goed droog zand, ten
gevolge waarvan die stoffen reukeloos en onschadelijk gemaakt worden) hebben aanleiding gegeven tot het nemen
van proeven daaromtrent in Indie. Die prooven hebben
geleerd dat, al is ook de toepassing van dit procédé op
grooto troepenprivaten en zinkputten — ten minste zoo lang
zij er niet bepaaldelijk op zijn ingerigt — ten gevolge van
bezwaren van anderen aard voorloopig in Indie onraadzaam, van het beginsel zelf uitstekend kan worden partij
getrokken voor alle zoodanige inrigtingen, waar van
nachttonnon moet worden gobruik gemaakt, dat is in hospitalen, krankzinnigengestichten, arrestlocalen, gevangenissen, verblijven voor dwangarbeiders, enz., enz.
Naar aanleiding hiervan zijn bevolen gegeven om het
procédé MOULÉ in de bedoelde inrigtingen in toepassing
te brengen.
Het bedieningspersoneel bij de militaire ziekengestichten ,
tot dusverre behoorende tot de militaire administratie, is
op 1 Julij 1871 overgegaan bij de geneeskundige dienst.
Hot bestuur en toezigt over de ziekeninrigtingen werd
tevens aan den officier van gezondheid overgedragen. Die
maatregelen oefenen een zeer gunstigen invloed uit.
Ten vervolge op het voorkomendo in 't vorig verslag
wordt medegedeeld, dat over de negen eerste maanden van
1871, door de reeds vroeger ingevoerde verbeteringen in
het administratief beheer der ziekeninrigtingen , eene besparing werd verkregen van f 43 259.
Roode kruis. In overeenstemming met het bepaalde bij
de statuten van do Nederlandsche vereeniging tot het verleenen van hulp aan zieke en gewondo krijgslieden in tijd
van oorlog, dat » afdeelingen in de koloniën en buitenlandsche bezittingen van het rijk hare betrekking tot de
vereeniging door bijzondere overeenkomsten met het hoofdcomité regelen", heeft het hoofdcomité te 's Hage den
wensch te kennen gegoven, dat de Bataviasche afdeeling
voortaan zou zijn het centraal-comité voor Nederlandsch
I n d i e , en als zoodanig zou gesteld«zijn over de overige
daar bestaande vereenigingen van den bedoelden a a r d ,
terwijl het zelf, doch in den meest milden zin, zou ondergeschikt zijn aan het Nederlandsch hoofdcomité.
Tot aanneming , behoudens oenige kleine wijzigingen der
aangeboden in dien zin ontworpen statuten, hebben de
oprigters van het Bataviaasch comité zich bereid verklaard.
Bij de expeditie naar de noordoostkust van Sumatra in
den aanvang dezes j a a r s , stelde het Bataviaasch comité
ten behoeve der troepen eenigo versnaperingen beschikbaar,
tot eene waarde van ruim f «40. Van die welkome ondersteuning werd met erkentelijkheid gebruik gemaakt.
§ 4.

Krijgsverrigtingen.

T e r bestraffing van de door het hoofd van Goenoeng
Tinggi (noordoostkust van Sumatra), pertoean NAN LOBEII ,
in. de maand Julij 1871 gepleegde gewelddadigheden tegen
het aan de Nederlandsche souvereiniteit onderworpen landschap Kotta-Pinang (zie bladz. 11 hier voren) werd in de
maand December daaraanvolgende eene militaire kolonne
van Batavia derwaarts gezonden, terwijl van uit het garnizoen Padang Sedempoean een detachement militairen oprukte naar Lantjat, om het bedoelde hoofd te belatten
een inval te doen in de grensdistricten van hot gouvernement van Sumatra's Westkust.
De te Batavia uitgeruste kolonne, bestaande uit 2 compagnien infanterie, één detachement artillerie, benevens
eenig personeel van de militaire administratie, van de gekundige dienst en van do militaire opneming, werd met
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Langkat, op 17 Mei werden aan onze zyde eenigen gewond en snouveldo'er één koelie.
Het ordelijk gedrag der troepen viel te roemen.
Do verwachting, welke gekoesterd was , dat de onrustige
bowegingen nu zouden geëindigd zyn , bleek spoedig y d e l ,
zoodat versterking onzer expeditionnaire troepen vereischt
werd.
Dientengevolge vertrok don 6den Julij onder kommando
van den luitenant-kolonel der infanterie VON HOMBRACHT
van Batavia direct naar Deli eene oxpeditio, bestaande uit
het regter half 11de bataillon infanterie van Mee3ter-Cornelis , met Kuhn's achterlaadgeweren , twee officieren d,er
artillerie met voertien manschappen ter bediening van vier
berghouwitsers en twee mortieren , twee officieren van gezondheid met goed voorziene ambulance en het noodige hospitaal-personeel, zoo mede een officier en twee schrijvers der
militaire administratie. Honderd twintig koelies waren aan
de kolonno toegevoegd.
Doze expeditie kwam den lOden July te Deli aan.
Terwijl bereids zooveel mogelijk detachementon naar de
verschillonde verontruste plantages waren gezonden , begaf
zich de kommandant der expeditie met twee compagnien
op marsch naar Soengal, om den adsistent-resident te
ontmoeten. De vijandelijkheden , die, blijkens een telegram
van medio Augustus j l . weder voorloopig waren gestaakt.
in verband met de verwachte uitlevering der wederspannigo datoes , zijn , volgens een later telegraphisch berigt,
hervat geworden. Ook waren de hoofden nog niet uitgeleverd. Kene vijandelijke versterking was ingenomen,
Do ingevallen regen belette in het gebergte door te dringen.
Allo ondernemingen waren genoegzaam beschermd.
§ 5.

Gewapende corpsen niet regtstreeks tot het
leger behoorende.

Behalve de in het vorig verslag , bladz. 31 , besproken verandering in de formatie van het legioen van prins PAKOE
ALAM van Djokjokarta onderging de formatie der tot
deze paragraaph behoorende corpsen gedurende 1871 geene
wijziging Sedert is echter een der detachementen pradjoerits in de Preanger regentschappen opgeheven , namelijk
dat te Bandjar , in welks diensten goedkooper op andere
wijze kon worden voorzien. (Indisch Staatsblad 1872 , n c . 70.)
De gebruikelijke aantooning van de formatie en de sterkte
der verschillende in deze bedoelde corpsen volgt hieronder:
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eon stoomschip der N^Sdorlandsch-Indische Stoomvaartmaatschappij naar Riouw overgebragt en ging, na een veertiendaagsch verblijf aldaar, op schepen van do zoemagt over,
die naar den Sumatrawal stevenden.
Vun daar werd in den beginne met vaartuigen langs de
rivier, later te land de togt voortgezet, tot dat men, na
velo bezwaren en moeijeiykheden, den 18den Februarij 1872
het doel van den togt, Goenoeng Tinggi. bereikte.
Daar vernam men, dat pertoean NAN LOBEH , die op de
nadering onzer troepen zich uit de voeten had gemaakt,
reeds bij den adsistent-resident van Man'lheling on Ankola
in onderwerping was gekomen. .
Toen, ondanks allo pogingen , de voortvlugtigebewoners
van Goenoeng Tinggi met de te Kotta-Pinang geroofde
menscheu en goederen niet terug kwamen, werd hunne als
een fort vorstorkto kampong, gelepen op eene steile rots on
door de bevolking voor onoverwinnelijk gehouden, door
de onzen verwoest.
Den 21sten Februarij nam de kolonne den terugtogt aan,
met zich voerende 25 gijzelaars, waaronder de vader van
NAN LOBF.H en de voornaamste hoofden en volgelingen.
Op dien terugtogt deed men de kampong Goenoeng Toew a h , welks inwoners me'ie tot de schuldigen behoorden,
het lot van Goenoeng Tinggi deelen.
Met uitzondering \an het personeel der militaire opneming dat, na opname der Bila-rivier en van den wegnaar
Goenoeng Tinggi was achtergelaten en de opdragt ontvangen had hare werkzaamheden ook tot do Panei-rivier
en den daarheen voerenden weg uit te strekken en voorts
omtrent do aangrenzende landstreken, de ligging van bergen,
rivieren, kampongs enz. naauwkeurige berigten in te winnen, kwam de kolonne den 12den Maart te Uiouw en den
15den daaraanvolgende te Batavia, met verlies van een
officier en twee Kuropesche militairen, aan.
In het begin van Moi dezes jaars braken onlusten uit in
de bovenlanden van Deli (Oostkust van Sumatra). De sultan,
die aan Nederland onderhoorig is, riep, toen het verzet
van de z\jdo dor wederspannige Battaksche hoofden van
ernstige beteekenis dreigde te worden , de hulp in van do
Nederlandsche autoriteit.
Hierop werd reeds den 1 Oden Mei eene compagnie soldaten met de noodige artillerie per Zr. Ms. stoomschip den Briel
van Riouw naar Deli gezonden. De opgeworpen versterkingen werden genomen en de vijand overal teruggeslagen.
Bij de inname eener versterking der Batakkers , Timbang

1870. . .
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(a) Op de buitenbezittingen 2485 Europeanen en 545 inlanders. Onder deze opgave is het corps Chinezen te Koepang
niet begrepen. Op ultimo December 1871 bestond dit uit 1 kapitein en 110 man.
(4) Hiervan voor het legioen van den prins MANGKOE NBGORO van Soerakarta 857 (waaronder ook artillerie en
cavalerie) en voor dat van don prins PAKOE ALAM van Djokjokarta 3'.!6 man (waaronder ook cavalerie).
(c) Als voren rospectivelijk 857 en 452 man.
(d) T e r beschikking "van do vorsten van Soerakarta en Djokjokarta.
(«) Waaronder 8 Amboinezen.
(f) Waaronder 1 Amboinees.
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Tweede Kamer, ss

Koloniaal yerslag ran 1872.
Hetgeen in het vorig verslag omtrent den toestand en
geoefendheid der schutterijen gezegd i s , kan ook nu
worden herhaald.
Mot het oog op den mindor gunstigen toestand, waarin
do schuttery te Pasoeroean verkeerde, is het wenschelijk
voorgekomen een kapitein der infanterie en een inlandsch
sergeant van hetzelfde wapen daarbij te detacheren.
Over nadere vrystellingen van persoonlijke schutterlijke
dienst zie men Indisch Staatsblad 1871, n°. 36, en 1872, n \ 59.
De berigten omtrent den toestand van de lijfwachten
dragonders en de legioenen luiden guQ.stig, die omtrent de
geoefendheid der pradjoerits bevredigend. Do in het vorig
verslag besproken maatregelen betreffende de lotsverbetering
dezer Iaatsten, blijven van gunstigen invloed op het voltallig houden der detachementen.
Over de pradjoerits werd tot dusver jaarlijks door de
afdeelingskommandanten op J a v a (generaals-majoor of kolonels) eene inspectie gehouden. Aangezien hot nut aan die
inspectie verbonden, vooral wanneer zy geschieden moest
op plaatsen waarheen die officieren zich uiet behoefden te
begeven tot het inspecteren vau tot het leger behoorende
corpsen, niet in verhouding stond tot de daaraan verbonden vrij belangrijke bosten en bovendien niet opwoog tegen
het bezwaar van eene soms weken lange afwezigheid van
die autoriteiten uit hunno residentie, is in Maart jl. door
het Opporbestuur magtiging verleend om te bepalen, dat
de inspectien over de detachementen pradjoerits ook kunnen worden opgedragen aan kapiteins of majoors van het
wapen der infanterie uit de nabijgelegen gelegen garnizoenen.
De barissans van Madura werden in 1871 door den
legerkommandant geïnspecteerd. In weerwil van de verwaarloozing, waaraan deze corpsen herhaaldelijk en soms
gedurende vrij groote tusschenruimten zijn blootgesteld
geweest en de gebrekkipe en ontoereikende middelen, welke
vroeger voor de oefening aanwezig waren, Jvond de legerkommandant den toestand over het algemeen gunstig, daar
zij met betrekkelijk geringe middelen jtot voor den oorlog
bruikbare troopen te hervormen zijn.
De barissans van Pamakassan, waarbij reeds geruitnen
tijd een 1ste luitenant der infanterie vau het leger voor de
instructie was gedetacheerd, is vooral goed geoefend , en
kon in vele opzigten eene vergelijking doorslaan met de
infanterie-corpsen van het leger.
Met de barissans te Bangkallan en Sumanap is dit niet
zoo zeer het geval; zij staan in geoefendheid en orde,
benevens in zorg van kleeding en wapening achter bij
♦ die van Pamakassan. Hierin is evenwel spoedig eene
gunstige verandering te voorzien, nu krachtens 's Kouiugs
magtiging bepaald is, dat de instructie der barissans,
waarmede tot dusverre alleen officieren, die het leger reeds
verlaten hadden, konden worden belast, ook kan wordon
opgedragen aan actief dienende kapiteius bij het wapen der
infanterie, en bereids in dezen geest eenige voranderingen
in het instructeurs-personeel hebben plaats gehad. Buitengewoon instructeurs-personeel werd in 't laatst van 1871
tijdelijk toegestaan voor het eerste onderrigt der barissans
in do bohandtding van en de schietoefeningen mot de onlangs
uitgereikte getrokken geweren.
§ 6.

Koloniaal militair

invalidenhuis.

Do toestand van dit gesticht bleef gunstig. De gemiddelde
'"verpleegsterkto gedurende 1871 was 195 man; ouder ultimo
December was een aantal van 191 aanwezig (58 gegradueerden
en 133 ongegradueerden, zijnde 16 minder dan het bepaalde
maximum). E r werden in den loop van genoemd j a a r 49 verpleegden uit de sterkte afgevoerd, als 34 wegons ontslag op
eigen verzoek, 9 wegons overlijden, 5 wegens wangedrag
en 1 ter verpleging in het hospitaal te Utrecht.
Daarentegen werden 44 oud-militairen opgenomen. Op
1 Julij 1872 waren 195 invaliden (61 gegradueerden en
134 ongegradueerden) aanwezig.
De gezondheidstoestand in het gesticht was bevredigend.
Op 1 July jl. telde men 9 zieken.
Do landelijke arbeid der invaliden en de veehouderij
gaven in 1871 gunstige uitkomsten; de op die wijze door
middel van eigen beheer verkregen voortbrengselen, voor
zoover ze in dat j a a r verbruikt werden, vertegenwoordigden
volgens de berekening van den kommandant eene waarde
van f 5059, (tegen f 4860 in 1870 en f 3867 in 1869);

'
I
>
!
:
I
j
;
;
i

hetgoen even als in de vorige jaren nog een voordeelig
verschil aanwees tegenover de kosten der zoogenaamde
boerderij. De veestapel van het gesticht bestond bij het
eindo van het j a a r uit 4 runderen en 23 varkens.
De (onzuivere) kosten van het gesticht zijn in de laatste
d r i e j a r e n , 1869, 1870 en 1871, achtereenvolgens geweest
f 63 5 6 3 , f 64 386 en f 64 244.
Daarentegen zijn ten bate der inrigting gekomen de
gagementen der verpleegden, achtereenvolgens ten bedrage
van f 20 067, f 21052 en f 20 920, zoodat de werkelyke
uitgaven voor don lande niet hoogor zyn go woest dan
f 43 496, f 43 334 en f 43 324.
E.
§ 1.

Zeemagt.
Rommandement.

Het bevel over de zeemagt in Nederlandsch Indio en
[ het beheer van het departement der marine bleven opge! dragen aan den vice-admiraal O. A. UHLENBECK.
In de maanden Augustus, September en October 1871,
• deed die vlootvoogd eene inspectio-reis naar Tjilatjap,
Soerabaija en Samarang.
§ 2.

:
j
'

|
j
|
!
'
!

Oorlogsmarine.

•

Sterkte enz. Een algemeen overzigt van de in Nederlandsch Indie op 1 Januarij 1871 aanwezige oorlogsmarine en
van de daarin tot 1 April 1872 voorgevallen veranderingen
wordt aangetroffen in bijlage F.
Uit die bijlage blijkt dat op den lsten Januarij 1871
die scheepsmagt bestond uit 28 bodems, waarvan 4 , nameiijk de Willem, de Curagao, de Djambi on de Marnix
tot het auxiliair eskader behoorden en 24 het blijvend I n disch eskader uitmaakten. Van dit 2-ttal was echter de
Bali tijdelijk buiten dienst.
Behalve door den terugkeer naar Nederland van het
schroefstoomschip Willem en de aankomst van het schroofstoomschip Vice-admiraal Koopman, waarvan in het vorige
verslag melding werd gemaakt, onderging het auxiliair
eskader gedurende 1871 geene verandering.
Het blijvend Indisch eskader verminderde in den loop
van dat j a a r (respectivelijk sedert 10 Januarij, 10 April
en 15 Ociober) met do voor do dienst afgekeurde stoomschepen Celebes, Beteh en Vesuvius, doch werd den lsten
November 1871 met één bodem vermeerderd door de indienststelling vau het to Soerabaija gebouwde stoomtrausportschip Soerabaija.
De veranderingen in de eerste maanden van 1872 bepaalden zich tot de weder-indionststelling op den 6den Maart
van het schroefstoomschip 3de klasse Bali, de buiton-dienststelling op 20 Maart van het radorstoomschip 1ste klasse
Amsterdam en het vertrek naar Nederland van het schroefstoomschip 1ste klasse Curagao op den lsten Mei 1872.
Tot aanvulling van het materieel is in Indie in aanbouw
een houten raderstoomschip 1ste klasse van 300 paarden*
kracht (typo Amsterdam) en zijn in 't laatst van 1871 hior
te lande besteld vier schroefstoomschepen 4de klasse van
80 paardenkracht, dio naar het zoogenaamde compositostolsel (dit is ijzeren binnenbouw met houten huid) worden
gebouwd. Twee daarvan moeten gereed zijn 1 A.pril 1873,
de beide andere drie maanden later. Sedert is ook de bohoefte gebleken aan een nieuw ijzeren raderstoomschip
(type Celebes) en, met het oog op de niet ver meer verwijderde afkeuring van de Stavoren, van een schroefstoomschip ten dienste der hydrographischo opnemingen,
overeenkomende met het voor de evenbedoelde schroofstoomschepen 4de klasse aangenomen plan.
Behalve dit een en ander is door hot Indisch Bestuur:
a. verzocht om aanvulling van het materieel door uitzending van een zeilschip oi stoomfregat om te dienen als
wachtschip ter reede van Batavia;
b. behalve de indiening, overeenkomstig het voorstel
van den kommandant der zeemagt en chef van het departement der marine, van plannen voor:
1°. een raderstoomschip 3de klasse, 200 paardenkrachten
(type Phoenix of Sumatra) ;

Bijblad van de Neóerlandsche Staats-courant. 1 8 7 2 — 1 8 7 3 .
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Koloniaal verslag vau 1 8 7 2 .

2°. een schroefstoomschip 3do klasse, 120 paardenkrachten (type Reteh); en

0

8°. een yzeren raderstoomschip 4de klasse, 80 paardonkrachton (type Onrust).
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Stationering. De verschillende maritime stations waren
bij het eind van 1871 bezet als volgt:
Sumatra's Westkust: schroefstoomschip 1ste klasse Djambi,
dito 4de klasse Maas en Waal;
Sumatra's Oostkust: raderstoomschip lste kl. Amsterdam;
Wateren van Riouw en Lingga: schroefstoomschip 2de
klasse Marnix, dito 4de klasso den Briel, raderstoomschip
3de klasse Banka;
Westkust van Borneo: raderstoomschip 4de kl.Madura;
Zuider- en Ooster-afdeeling van Borneo: raderstoomschepen 4de klasse Suriname en Onrust;
Wateren van Celebes: raderstoomschip 2de kl. Cycloop,
schroefstoomschip 4de klasse Aart van Nes:
Wateren van Menado : raderstoomschip 3de kl. Timor;
Moluksche wateren : raderstoomschip 3de klasse Borneo,
ij
te zamen 13 bodems.
Bovendien waren ter reeden Batavia, Soerabaija , Samarang en Makassar 4 wachtschepen, en in de wateren tus***
schen Sumatra en Banka 1 opnemingsvaartuig gestationeerd. I 1 2
1
—
Het overige gedeelte van het eskader (te zamen met in1 'begrip van het tijdelijk buiten dienst zijnde schroefstoomo
schip Bali uit 8 bodems bestaande) was deels op J a v a
voor de dienst beschikbaar, deels bij de marine-etablissementen aldaar in reparatie.
a
Volgens een besluit van Januarij 1872 zullen voortaan
"3
de oorlogsboderas in den westmoesson zoo veel mogelijk te
Cheribon worden vereenigd en dit zamenzijn tot gezamenlyke oefeningen benuttigd worden.
De laatste opgaven omtrent do stationering der schepen
uitmakende het Nederlandsch eskader in Indie, zijn onder
dagteekening van 15 Julij j l . ontvangen en opgenomen in
de Nederlandsche Staatscourant van 14 September 1872,
n». 217.
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Gezondheidstoestand. De gezondheidstoestand van de bemanning der oorlogsschepen in Nederlandsch Indie was
gedurende 1871 in vergelijking met het vorige j a a r , althans
wat het aantal geneeskundige behandelden betreft, zeer
gunstig te noemen, zoo als blijkt uit [onderstaande tabel:
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Ten aanzien van deze behoeften zal nader eene regeling moeten plaats vinden.
De twee stoombarkassen, die blijkens het vorig verslag
nog in aanmaak waren, zyn in den aanvang van 1872
naar Indie verscheept,
De gemiddelde sterkte van de bemanning der oorlogsmarine over 1871, met inbegrip van bet personeel op de
Curagao (gedurende ruim vyf maanden afwezig geweest
naar Australië), bestond uit 3314 koppen, waarvan 2483
Europeanen (233 officieren, 1806 scheepsonderoffieieren en
mindere schepelingen en 444 mariniers) en 831 inlanders.
Op ultimo December 1871 was de totale scheepsbemanning
3240 koppen, waarvan 2422 Europeanen en 818 inlanders.
De verwisseling en voltallighoading der Europesche bemanning had op de gewone wijze plaats.
In het geheel werden in 1871 101 officieren en 633 schepelingen uit Nederland aangebragt, en keerden respectivelijk 104 en 795 derwaarts terug.
Bovendien werd in Indio ontslag verleend aan 3 officieren, 2 scheepsklerken en 33 minderen.
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koloniaal verslag van 1 8 7 2 .
Even als in 1870 openbaarde zich ook in 1871 de beriberi weder in het station Muntok.
Aan boord van Zr. Ms. stoomschip Banka verkreeg z\j
zelfs gedurendo korten tyd eene epidemische uitbreiding.
I n 't geheel werden gedurende 187Ï aan die ziekte behandeld 206 inlanders en 6 Europeanen, tegen respectivelijk
149 en 14 in 1870.
Aan tusschenpoozende en nalatende koortsen als gevolg
van malaria-invloeden leden 1278 Europeanen en 18G rnlanders.
Van cholera- of pokken-epedemien bleef ovorigens het
eskader verschoond, hoezeer op sommige plaatsen van Sumatra's Oostkust de pokken in hevige mate voorkwamen.
Het eiland Onrust, waar weder een aantal oorlogsschepen
in reparatio waren, had ook in 1871, even als in het voorafgaande j a a r , niet die nadeelige gevolgen voor den algemeenen gezondheidstoestand als vroeger. Tot deze gunstige
uitkomst had, nevens de vroeger aangebragte verbeteringen ,
ook bijgedragen het in 1871 nieuw aangelegde gotonstelsel
tot beteren afvoer van water en vuilnis naar zee.
§ 3.

Gouvernementsmarine.

Van de 13 stoomschepen der gouvernementsmarine waren
by het eind van 1871 (vergelijk bylage F hierachter),
2 tijdelijk buiten dienst wegens kapitale herstellingen (de
Boni en de Draak), 4 mede bij do marine-etablissementen
opgenomen en 7 verdeeld over de verschillende stations.
D e bemanning van de Draak gin;? echter over op het hier
te lande voor de bebakening en kustverlichting gebouwde
koloniale stoomvaartuig Argus, 't welk met 1 November 1871
werd in dienst gesteld en dat krachtens eene onlangs verleende magtiging voortaan administratief bij de gouvernementsmarine zal blijven ingedeeld.
Het te Soorabaija ten dienste dezer marine gebouwde
stoomschip van 80 paarden kracht, sedert Siak gedoopt,
«ou vermoedelijk nog in het loopende jaar geheel voor de
dienst gereed komen. In December 1871 werd te Soerabaija
de kiel gelegd voor een tweede vaartuig vac gelijk chart e r , terwijl in April j l . de aanbouw aldaar is gelast van
nog een tweetal (type's Siak en gewijzigde Bronbeek).
De flotille gewapende en adviesbooten, onder uit. 1871
bestaande uit 50 van eerstgenoemde en 14 van laatstgemelde soort (tegen 55 en 15 het j a a r te voren) bevond
xich over het algemeen in vrij goeden staat; het liet zich
echter aanzien dat in den loop van 1872 nog verscheidene
dier vaartuigen aan de dienst zouden ontvallen.
Volgens de jongste opgave (20 April 1872) ontbraken
toen aan de organieke sterkte 8 gewapende en 2 adviesbooten, tot welker vervanging intusschen reeds in 1871 en
1872 het noodige getal vaartuigen in aanbouw was genomen of besteld.
Aan de formatie van het Europeesch personeel ten getale
van 75 ontbraken bij het eind van 1871 6 derde stuurlieden en 1 tweede machinist. Pogingen om in de eerstbedoelde vacatures te voorzien door uitzending uit Nederland, zijn nog slechts gedeeltelijk geslaagd.
B\j Koninklijk besluit van 6 Augustus 1872, n°. 5 8 , heeft
eene regeling plaats gehad der graden enz. van de inlandsche schepelingen, dienstdoende bij de Nederlandsche
en de gouvernementsmarine in Nederlandsch Indie, voor
zooveel betreft de toelage, verbonden aan de medaille voor
moed en trouw, en van die van het Europeesch personeel
bij de gouvernementsmarine, wat aangaat de soldij, verbonden aan de Militaire Willemsorde.
Het voltallig houden van geschikt inlandsch personeel
aan boord der gouvernementsstoomschepen, waarvan de
formatie 412 koppen bedraagt, ging steeds met zeer veel
moeijelijkheden en groote kosten gepaard.
De behoefte aan eene verordening op do tucht aan boord
dier schepen doet zich meer en meer govoelen.
De bemanning der gewapende en adviesbooten tusschen
1045 en 954 koppen bedragende werd daarentegen, even
als in vorige j a r e n , zonder veel bezwaar voltallig gehouden.
Op dit personeel kwamen gedurende 1871 21 en ouder
de bemanning der stoomschepen 42 sterfgevallen wegens
ziekte voor, tegen respectivelijk 50 en 22 in 1870.
Omtrent de afwisseling in de stationering der stoomschepen en de gewestelijke indeeling der gewapende en
adviesbooten zie men de aangehaalde bijlage lit. F .

By het plaatselijk repareren van de vaartuigen der gouvernomentsmarine, werd weder goede hulp verleend door
het personeel der oorlogsmarine; vooral was zulks het
geval by het herstellen van den stoomketel van de Kapoeas I te Riouw.
§ 4.

Inrigtingen,

bijtonder heden.

Marine-etablissement te Soerabaija, By de veelvuldige
andere werkzaamheden ten behoeve van het drijvend materieel der marine in I n d i e , kan dit etablissement als werf
van aanbouw niet genoegzaam in de behoefte voorzien.
In aanbouw waren in 1871 één raderstoomschip van
300 paarden kracht voor do Indische militaire marine, benevens twee raderstoonischepen van 80 paardenkracht ten
dienste der gouvernementsmarine, waarvan ée'n zijne voltooijing naderde.
Verder waren nog in aanbouw drie gewapende booten ,
drie loodsbooten, een bebakeningsvaartuig en een aantal
sloepen.
Voor de dienst werden afgeleverd drie gewapende booten
en vier loodsbooten, zoomede het raderstoomschip Soerabaija (verg. § 2 hiervoren).
In timmering waren gedurende het jaar 10 oorlogsstoomschepen, 7 stoomschepen en 4 adviesbooten der gouvernementsmarine en 3 loodsbooten , terwijl drie oorlogsstoomschepen en het residentievaartuig Bogor bij het
etablissement werden geïnspecteerd en voor de dienst afgekeurd.
De ketelbok werd neêrgenomen en de reparatie me
kracht aangevangen; tot tijdelijk gebruik werd een hulpbok opgerigt.
In het drijvend droogdok werden opgenomen 8 oorlogsstoomsehepen, 5 gouvernementsstoomers, 1 loodskotter , de
beide bagger molens , de ketelpont en de groote kielligter.
De noodige voorzieningen aan de dokput werden bewerkstelligd; het oude dok op de stapeling gezet tot het ondergaan eener kapitale herstelling, welke aangevangen is en
zoo krachtig mogelijk wordt voortgezet.
Ue annslibbing vóór de keel van het bassin wordt onrustbarend, zoodat het steeds moeijelijker wordt om diepgaande schepen in en uit het bassin te brengen. Door het
te werk stellen van krachtiger baggermolens, waarvan
projecten in behandeling zijn, hoopt men aan dit bezwaar
te gemoet te komen. Het bassin zelf wordt door de baggermolens too goed mogelijk op het vereischte peil gehouden.
Aan het ophoogen van het terrein voor eene houtstapelplaats voor de marine en voor de aldaar op te rigten
loodsen voor stoomzagerij werd onafgebroken doorgewerkt,
doch het werk kon nog niet op den bepaalden tijd gereed
komen.
Ten einde voortgang te kunnen maken met het overbrengen bij het etablissement van de ter plaatse aanwezige
fabriek voor de marine en hot stoomwezen werd door de
Regering bepaald , dat een ambtenaar van den waterstaat
(ingenieur of adspirant-ingenieur) speciaal voor de werkzaamheden aan die overbrenging verbonden , aan de marine
tijdelijk zal worden toegevoegd.
In den aanvang van 1872 was slechts een van do 20
gebouwen benoodigd voor de fabriek, opgerigt en nog niet
betrokken, om do werkkrachten van laatstgenoemde inrigting niet te verdoelen.
Volgens opgave van het departement der marine kwamen
de vrije inlandsche werkiieden voldoende o p ; hunne vlijt
liet evenwel te wenschen over. Koelies zouden over het
algomeen moeijelijk te verkrijgen zijn geweest.
De gezondheidstoestand van het vaste personeel aan het
etablissement, hoewel niet bijzonder gunstig, vergeleken
met vorige j a r e n , leverde niets bijzonder merkwaardigs op.
Een staat van gebezigde werklieden , uitbetaalde arbeidsloonen en verwerkte materialen volgt hieronder :
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Aantal verrigte dagdiensten.

Uitbetaalde

Geldswnarde

arbeids-

van

loonen.

verwerkte

b.

materialen.

JAREN.
Arbeidslieden
a.

Koolies.
b.

f

224 756

f

579 523

1867

.

.

.

354 081

8 788

1868

.

.

.

348 065

9 075

220 371 p. m. 375 000

1869

.

.

.

344 623

19 943

220 353 p. m. 390 000

1870

.

.

.

263 444

8 934

164 170 p. m. 370 800

1871

.

.

.

232 258

14 517

154 053 p. m. 377 466

Marine-etablissement Onrust. Voor do veelvuldige herstellingen aan het drijvend materieel in deze gewesten,
blijit dit etablissement als hulpwerf en liulpatelier goede
diensten bewijzen. 12 oorlogsstoomschepon , 5 stoomschepen
en 5 gewapende en adviesbooten der gouvernementsmarine,
het bebakeningsvaartuig, het klokbakon schip van Pamanoek.in on twee stoombarkassen ondergingen min of meer
belangrijke herstellingen.
I n aanbouw waren twee adviesbooten voor de gouvernementsmarine, benevens 49 sloepen van verschillende
grootte ten dienste der oorlogs- en gouvernementsschepen.
In het ijzeren drijvend droogdok werden opgenomen 22
schepen met een gezamenlijken inhoud van p. m. 10 Ol'O
ton, waaronder twee stoombooten der Nederlandsch-Indischo
Stoomvaartmaatschappij en, krachtens speciale magtiging
der Kegering, cene Fransche mailboot en een Engelsch
koopvaardijschip. Van den mastbok werd, behalve door
gouvernementsschepen, ook door een koopvaardijschip gebruik gemaakt.
In de smedei'ij weiden alle vuurhaarden vernieuwd en
van nieuwe ijzeren schoorsteenen voorzien.
De stoomzaag- en schaafmachines kwamen na reparatie
gereed en eeno ijzeren draaibank werd in het hulpatelier
bijgeplaatst. In de kuiperij en zeilmakerij deed een gedeelte
van het dwangarbeiderspersoneel goede diensten.
De distilleertoestel was nog niet in werking gebragt,
daar het aauvoerkanaal naar zee nog niet voltooid was.
Drie der zes reservoirs voor het gezuiverde drinkwater zijn

Dwangarbeiders.

AmKoolies. bachtslieden.

Totaal.

Koelies.

Ambachtslieden.

a. De werklieden en ook do koelies zijn allen
vrijwilligers.
b. Van he.t uitgetrokken bedrag voor arbeidsloonen is uitbetaald :
Voor werkzaamheden
op taak:
1867 f 25 068
1868
26 331
1869
28 135
1870
18 943
1871
22 594

Voor overwerk :
1867 f 937
1868
303
1869
400
1870 * 570
1871
1297

UITBETAALDE ARBEIDSLOONEN.

Vrije

Jaren.
Ambachtslieden.

AANMERKINGEN.

gereed gekomen. Voor alsnog wordt het benoodigde drinkwater voor de opgezetenen van Onrust en voor de bemanniug der aldaar in reparatie liggende schepen uit Batavia
aangevoerd.
Eone belangrijke voorziening aan den steiger op het rif
van Kuiper, voor de communicatie van daar met eene
overhaalpont naar Onrust kwam gereed en voldoet aan
eene lang gevoelde behoefte.
Op t Januarij 1872 bedroeg de bevolking van Onrust,
buiten de bemanning der in reparatie liggende schepen,
1566 hoofden. Deze vermeerdering der bevolking wordt
voornamelijk veroorzaakt door een grooter aantal werklieden met vrouwen en kinderen van den waterstaat.
Hoewel het getal veroordeelden voor Onrust op fiOO bepaald i s , steeg het cijfer soms tot 560 en bedroeg op 1
Januarij 1872 542 hoofden.
De gezondheidstoestand was in 1871 niet ongunstig.
Epidemien kwamen niet voor; koortsgevallen openbaarden
zich het meest in den droogen tijd. Met maatregelen tot
keering van schadelijke invloeden werd voortgegaan.
Het bouwen van 44 blokken woningen op het nabijgelegen Purmerend (zie het vorig verslag, blz. 36), i s , wegens
plaatselijke bezwaren, nog niet kunnen worden aangevangen.
Eene vijfjarige statistiek van gebezigde werklieden, uitbetaaldo arbeidsloonen en verwerkte materialen volgt bieronder:

AANTAL VERRIGTE DAGDIENSTEN.

Vrije werklieden.

(

werkKoelies.»

lieden.

Geldswaarde der
arbeidsloonen aan
dwangarbeidors.

Totaal.

waarde van
verwerkte
materialen.

1867

35 283

H

9 588

9 070

44 871 '

9 070

f 72 274

f 25 993

f 98 267

f 102 585

1868

29 255

»

35 965

3 620

65 220

3 620

64 265

21384

85 649

91210

1869

24 301

1

13 747

15 850

38 048

15 850

56 453

29 494

85 947

55 080

1870

42 245

»

25 402

4 373

67 647

4 373

97 151

30 743

127 894

74 866

1871

49 815

n

33 747

b. 7 596

83 563

b. 8160

104 776

50 668

c. 155 444

123 453

De vrije werklieden zijn meest Chinezen Deze worden door een aannemer verschaft.
Door het opgegeven getal dwangarbeiders die als koelies hebben dienst gedaan, wordt alleen verstaan dat gedeelte hetwelk bij de timmerwerf voor betaalde werken is geëmploijeerd geweest, alzoo niet diegenen die in
de kolen hebben gewerkt on voor het equipage-departement zijn werkzaam geweest.
De overwerkgelden gedurende 1871 bedroegen f 667.

Bijlagen,
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Fabriek voor de marine en het stoomwezen te Soerabaija.
Voor het marine-, militair* en civiel departement worden
163 werkorders bevolen, waarvan 185 voltooid werden.
In het nog ontbrekende gedeelte van hot kortelings uitgebreide technisch personeel (zie hot vorig verslag bladz.
37) wordt getracht te voorzien door uitzending van bekwame personen uit Nederland.
Omtrent den gezondheidstoestand valt niets bijzonders
te vermelden.

De laatstelijk uit Engeland geleverde werktuigen voldeden zeer goed.
Met het oog op het eenmaal overbrengen der fabriek
naar het marine-etablissement werd aan de thans in gebruik zijnde gebouwen en werkplaatsen niet moer dan het
noodzakelijke voor onderhoud veriigt.
De gebruikelijke vijfjarige opgaaf betreffende den omvang
der bedrijvigheid bij de inrigting, volgt hieronder.

•
Aantal verrigte dagdiensten.
JAREN.
Ambachts- !
lieden.
a.
186?

. . . .

Koelies,

Geldswaarde
Uitbetaalde
van
verwerkte
arbeidsloonen. materialen.
b.

a.

441 790

12 958

f

236 810

f

164 853

a.

De werklieden en koelies zyn
'vrijwilligers.

b.

Aan bewerkt en onbewerkt ijzer werd
verbruikt in
aan steenkolen :

18GS.

.

.

.

323 426

13 213

200 120

167 631

1S69.

.

.

.

246 737

13 389

165 120

183 747

18XO

.

.

.

280 384

7 527

149 707

202 915

. . . .

228 586

12 220

153 431

225 780

1871

AANMERKINGEN.

Bebakening , kustverlichting , loodswezen. De bebakeningen
ondergingen weinig verandering, die der vaarwaters naar
de reede van Batavia werd met eene Herbortsbakenton
vermeerderd.
De dienst der kustverlichting had geregeld plaats. De
deswege ingekomen rapporten luidden bij voortduring
gunstig.
Het aantal lichten bedraagt thans 24. Daaronder zijn
begrepen een draailicht der 4de orde op Zwaantjos-droogte
in straat Madura (ontstoken op 26 October 1871), een
staand licht der 6de orde te Grissee (ontstoken op 1 December 1871), en een staand licht der 4de orde op Duiveneiland in straat Bali (ontstoken op 15 April 1872).
Met de oprigting van een draailicht der 1ste orde op
Boompjes-eiland (Java-zee) werd een aanvang gemaakt.
De voorbereidende werkzaamheden en het lossen van den
ijzeren lichtopstand worden, na eene vruchteloos gehouden
uitbesteding, in daghuur uitgevoerd, terwijl de oprigting
van den toren en de gebouwen uitbesteed en aangenomen
werd voor eene som van f122 900, zijnde f5215 beneden
de raming.
Indien de aannemer zijne verpligtingen nakomt, zal dit
licht in het begin van 1873 ontstoken kunnen worden.
Eene verzakking van den lichttoren op Zwaantjes-droogte
maakt het aanbrengen van eone kunstfundering noodzakelijk ;
zij" werd door den aannemer voor de oprigting van den
lichtopstand bij onderhandsch contract aangenomen voor
eene som van f38 000 on was vóór 1 December 1871
gereed.
De bemanning van het lichtschip in de Lucipara-passagestraat (Batika) had veel te lijden van koortsen en beriberi. Dien ten gevolge is het voortdurend zoor moeijelijk de
bemanning voltallig te houden. Om aan dit bezwaar to
gemoet te komen zijn in Julij j l . v oorstellen bewilligd ,
die in hoofdzaak hierop neder komen, dat in plaats van
twee , zoo als nu het geval is, drie stel schepelingen worden
in dienst gehouden, in dier voege dat zij bij ziekte als
anderzins elkander kunnen afwisselen.
Voor de oprigting van een licht-etablissoment op J a v a ' s
eerste punt zullen eerlang, in verband met den gang der
werkzaamheden op Boompjes-eiland, voorstellen worden
ingediend.
In den Regeringsalmanak voor 1872 is onder bijlage
litt. D , een staat opgenomen van alle op 1 Januarij van
dat j a a r brandende lichten.
In het begin van Januarij 1872 werd aan de dienst der
bebakening en kustverlichting oen ambtenaar toegevoegd
met den titel van adjunct-bouwkundige.

1868
1869
1870
1871

allen

240 000 kilogr. 1868 1 092 000 kilogr.
328 000
»
1869 1031000 ..
422 900
..
1870 494 000 »
435 360 * n
1871 1475 250 i

Het stoomschip Argus, welks aankomst in Indie in het
vorig verslag werd gemeld , is in November 1871 tijdelijk
in dienst gesteld bg den bouw van het licht-etablissement
op Boompjes-eiland. Het oordeel nopens de hoedanigheden
van dat vaartuig luidt niot gunstig; volgens den tijdelijken
gezaghebber loopt het, uitgezonderd onder de allergunstigste
omstandigheden, zeer slecht en lijdt het zelfs in de Javazee aan hevig slingeren.
Aangaande het loodswezen valt niets bijzonders op te
merken.
De reglementen omtrent die dienst to Soerabaija en in
straat Bali (Indisch Staatsblad 1866, n c . 53)(, ondergingen
eenige wijziging van ondergeschikten aard (Indisch Staatsblad 1872, n°. 23 en 28). De opbrengst der loodsgelden
over 1871 bedroeg volgens eene voorloopige opgaaf f 7 1 0 0 9
tegen f 64 162 in 1870, waarvan alleen te Soerabaija respectivelijk f 52 937 en f 4 8 673
Het denkbeeld is in overweging om te Tjilatjap eene
vereenigde loods- en stoomsleepdienst op te rigten.
Haveninrigtingen. Ook hieromtrent valt weinig te vermelden.
Het communicatievaartuig tusschen Batavia, Onrust en
de reede werd voor do dienst afgekourd; ter vervanging
daarvan door een nieuw vaartuig waren bij den aanvang
van 1872 voorstellen in behandeling.
Omtrent de grensbopaling der reede van Tjeioetjoep
(Billiton) zie mon Indisch Staatsblad 1871, n°. 221.
Met het Indisch bestuur is in overleg getreden omtrent
de verwezenlijking van het denkbeeld tot oprigting van
een tijdbal en seinpost op Anjer.
Aan haven- en ankeragegeldon werd gedurende 1871
ontvangen eone som van f 104 406, tegen f 99 252 in 1870.
Hydrographische dienst. De opname ter 003t- en noordoosikust van Banka werd door Zijner Majesteits opnemingsvaartuig Stavoren beëindigd, en die om de Oost
voortgezet.
Met het einde van 1871 was een groot gedeelte der
Macclesfleldstraat gereed en maakte men van het minder
gunstige weder gebruik om eenige hoofdpunten op Mondanao en Billiton in het groote net op te nemen.
Als gewoonlijk had men aan boord weder met de beriberi to kampen, waardoor veel vertraging in den loop
der zaken werd veroorzaakt
De oorlogs- en gouvernementsmarine gingen voort met
het leveren van oen groot aantal gegevens om de hydrographische kennis van den Archipel te vermeerdoren; 6S
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schotsen en opnamen, benevens vele aanwijzingen en rapporten kwamen bij het bureau te Batavia in.
Het noodigo werd verrigt tot oprigting van een onderdepót te Banjoewangi, waaraan groote behoefte bestond
(Indisch Staatsblad 1871, n'J. 220).
De werkzaamheden op het hydrographisch bureau te
Batavia bestonden onder andere in het voltooijen der
kaart van Straat Riouw in twee bladen , welke kaart nog
in hetzelfde jaar voor het publiek verkrijgbaar werd gesteld. De kaart » eilanden beoosten F l o r i s " werd nagenoeg
voltooid, en zullen daarvan binnen kort het noodige aantal afdrukken gereed zijn. Verder worden op steen gebragt
een plan der Pangoelbaai en een correctieblad op du kaart
Oostkust Celebes, blad I I .
Van de verandering in bebakening, kustverlichting enz.,
alsmede van de ontdekte gevaren, werd op de kaarten
naauwkeurige aanteekening gehouden en het publiek daarmede zooveel mogelijk bekend gemaakt.
Een groot aantal manuscriptkaarten worden gekopieerd,
zoowel tot gebruik aan boord als om na overbrenging van
het archief (zie lager) te Batavia in berusting te blijven,
terwijl van kaarten, waarvan de oplagen uitverkocht
raakten en de steenen nog bestonden , oene nieuwe oplaag
werd gedrukt. Drie kaarten , waarvan de steenen niet meer
aanwezig w a r e n , werden naar Nederland gezonden om
aldaar op steen gebragt en gedrukt te worden.
De eerste gedeelten van het archief van het hydrograpliisch bureau (zie het vorig verslag, bladz. 39), werden
mot Zijner Majesteits oorlogsschepen Admiraal van Wassenaer
en Curacao achtereenvolgens in Julij 1871 en Mei 1872
naar Nederland verzonden.
In het belang der thans in Nederland aangevangen
werkzaamheden betreffende de Indische hydrographio, werd
i.i November 1871 aan den chef van de hydrographie der
Nederlandsche zeegaten eenige hulp toegevoegd ten laste
der Indische begrooting.

De hoofdingenieur wyddo zich vóór de eclips aan berekeningen en voorbereidingen tot de waarneming; de resultatcn dier berekeningen werden in de Javasche Courant
van 8 December 187! bekendgemaakt, terwijl in de Javabode van 11 December een historisch overzigt van dienzelfdeu hootdambteuaar verschoon over do onderzoekingen
in de laatste dertig jaren vorrigt bij gelegenheid van totale
zon-eclipsen.
Nadat de verslagen van de verschillende waarnemers
der eclips waren ingekomen, voldeed de hoofdingenieur
aan de door den kommandant der zeemagt gedane opdragt
om van al deze borigten een algemeen verslag zamen te
stellen , hotwelk in het begin dor maand Maart der Regering aangebeden en in de Javasche Courant van 5 April
1872 opgenomen werd.
De toestel voor de meting van basis voor de triangulatie
van J a v a , werd in November 1871 aangebragt en voorloopig in het marine-magazyn gedeponeerd. Andere bezigheden beletten den hoofdingenieur tot nog toe om tot de
ontpakking, opstelling en eerste proefnemingen met het
werktuig over te gaan. Naar eeno geschikte localiteit om
die proefnemingen te doen , werd in de oerste maand van
1872 nog omgezien.
De eerste sectie van hot triangulatie-personeel voleindigde nagenoeg geheel de triangulatie der residentie Bezoeki
en het grootste gedeelte van don signaalbouw in Banjoew a n g i , in welke laatste residentie echter de hoekmetingen,
wegens het invallen van den westinoesson en het daarmede in
verband staande toenemen der terreinhindernissen, moesten
gestaakt worden.
In Midden-Java werden op verscheidene hoofdpunten,
waar zulks gebleken was wenschelijk te zijn, eenige hoeken
overgometen en andere, wier meting was uitgesteld, voor
het eerst gemeten; ook werden enkele sterrekundige breedteen azimuth-bepalingen verrigt.

Triangulatien ['2de sectie). De horizontale hoekmetingen
Geographische dienst. In het vorig verslag (bladz. 39), is
voor de triangulatie van West-Java kunnen thans als afreeds vermeld dat door den hoofdingenieur en één der
geloopen beschouwd worden.
adsistenten der geographische dienst, de bepaling van het
Do geographische ligging van het grootste gedeelte der
lengteverschil tusschen Batavia en Singapore in het begin
secundaire punten in de Preanger regentschappen ten bevan 1871 werd uitgevoerd; evenzoo dat na de verkregen
hoeve van het topographisch bureau werd voorloopig beremedewerking van den directeur van het observatorium te
kend en het overgeblevene in het begin dezes jaars voltooid.
Madras en van de betrokken telegraaphmaatschappij, de
Ook werden op verschillende plaatsen sterrekundige breedtehoofdingenieur gemagtigd werd zijne reis naar Singapore
en azimuth-bepalingen gedaan.
te herhalen, ten einde ook het lengteverschil van die plaats
De breedte-bopalingen gaven op sommige plaatsen zeer
met M a d r a s , door middel van den onderzeeschen telegraaph
sterke afwijkingen van de door de triangulatie gevonden
tusschen beide plaatsen te bepalen.
afwijkingen, die zonder twijfel aan locale invloeden moeten
Deze bepaling geschiedde in de maand Julij: zij gelukte
toegeschreven worden, ten ware in de meting der basis in
zeer goed, doch terwijl bij de bepaling van het lengteCheribon in 1854 eene fout zij ingeslopen , daar ook vroeger
verschil van Singapore en Batavia de waarnemers van
dergelijke afwijkingen zijn ontdekt.
standplaats verwisseld hadden, ten einde het resultaat onDaar de metingen der betrekkelijke liggingen van eonige
afhankelijk te maken van de personole fouten, die steeds
punten op de hoofdplaats Batavia met stalen meetveren
bij de gelijke bepalingen eene kleine onnaauwkeuri^heid to
zeer naauwkeurige resultaten hadden opgeleverd, werd aan
weeg brengen, kon die verwisseling der waarnemers bij
een der adsistenten opgedragen zoo mogelijk de basis van
deze bepaling niet geschieden , waardoor eene kleine fout,
1854 met deze veeren te hermeten, doch het bleek dat de
een gedeelte eener tijdseconde bedragende, nog in het repilaar, die vroeger het zuidelijkste eindpunt dier basis
sultaat zal kunnen overblijven.
aanduidde, was verloren gegaan. E r werd toen met die
De berekeningen der waarnemingen te Singapore zijn
meetveeren eene andere basis gemeten en deze met de eerste
gedaan, doch van de overeenkomstige waarnemingen te j driehoekszij den in verbinding, gebragt, waardoor het doel
Madras is nog geene mededeeling ontvangen.
toch bereikt werd en eene voorloopige verbetering-coëfIn Augustus 1871 deed de hoofdingonieur met Zijner j ficient kon afgeleid worden.
Majesteits stoomschip Mamix eene reis door de Riouw- |
Voor hot nader uitzoeken van een terrein, voor de basisLingga-archipel, en bezocht aldaar 14 punten, terwijl nog
meting met den uit Europa ontvangen toestel, ging de
de voornaamste pieken in den bedoelden archipel door
ingenieur der sectie op het einde der maand Maart dezes
peilingen bepaald werden.
jaars op reis.
Den 12den December zou er in een gedeelte van Java
eene totale zon-eclips zigtbaar zijn.
§ 5. Verrigtingen der zeemagt.
Uit Nederland waren eenige instrumenten uitgezonden,
bestemd om bij gelegenheid dier verduistering te worden gebruikt, ter onderzoeking van de eigenschappen der liebtkroon.
In het laatst van 1871 werd besloten den vorst van
De hoofdingenieur, bijgestaan door een der adsistenten
Goenoeng-Tinggi te tuchtigen voor de euveldaden, waarvan de geographische dienst, den kommandant en het
aan hij zich had schuldig gemaakt, en werd dien ten gevolge
ótat-major van het raderstoomschip Sutnatra en den gezageene troepenroagt met een stooraer der Nederlandschhebber van het gouvernementsstoomschip Java, nam de
Indische Stoom vaartmaatschappij naar Riouw overgevoerd.
eclips waar op het eiland Lawoengan in de Peperbaai,
Met de daar aanwezige oorlogsbodems Marnix, Lanka en
het overig personeel der geographischo dienst benevens
den Briel, benevens de gouvernementsstoouaers Java en
eenige andere belangstellenden verrigtten de waarnemingen
Kapoeas 1, werd de militaire magt naar de monding der
te Buitenzorg en te Tjilentap, een hoofdpunt dor trianPaueij- en Bila-rivier overgevoerd, en vervolgens met gegulatie in het zuiden der Preanger regentschappen.
wapende gouvernements-booten en sloepen en met eene
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stoombarkas zoo hoog mogelijk de rivieren opgebragt. Na
afloop dezer expeditie werden de troepen op dezelfde wijze
weder van bet operatieterrein naar Riouw getransporteerd.
De diensten der gewapende sloepen waren zeer vermoeijend,
doch werden met ijver en volharding ten uitvoer gobragt.
Even als in vroegere jaren zijn ook in 1871 de oorlogsbodems stelselmatig door den archipel verdoold geworden
tot het kruisen tegen zeeroof, en heeft die bekruising plaats
pehad gedurende den tijd dat zich vroeger de Soloksche
zeoroovers in den Oost-Indischen archipel vertoonden.
Nergens zijn intusschen stellige berigten van die zoo gevreesde zeoroovers vernomen, en men kan vrij zeker aannemen — schrijft de kommandant der zeemagt — dat deze
zeeschuimers, een enkel hoogst zeldzaam geval welligt uitgezonderd, zich niet meer in onzen Indischen archipel
durven te wagen.
Terwyl de ingekomen onbestemde berigten omtrent zeeroof in den regel telkens aanleiding geven tot opzettelijke
bekruising, wordt bovendien op alle togten der oorlogsbodems uitgozien naar verdachte vaartuigen, en is den
kommanderenden officieren opgedragen tegen zeeroof te
waken, zoodat dien ten gevolge meermalen strand- en zeeroof op kleine schaal gepleegd, werd opgespoord en de
schuldigen aan de civile autoriteiten overgegeven, om
daarvoor te regt te staan.
De op eenige plaatsen van den archipel voorgokomen
gevallen van zee- of strandroof zijn, volgens het oordeel
van den kommandant der zeemagt, van weinig beteekenis
geweest, en voor zoover dit is kunnen worden nagegaan,
bedreven door visschers of opvarenden van in den Indischen archipel te huis behoorendo praauwen, die, wanneer zij door hunne meerdere sterkte daartoe de gelegenheid zien, handelsvaartuigen berooven of dieverijen op het
strand plegen, zonder tot de eigenlijke zeeroovers te behooren. Hiertegen te waken is voor oorlogsbodems zeer
moeijelijk, zoo al niet geheel ondoenlijk, want, daar zij
zich als vreedzame visschers of handelaars voordoen en
van passen zijn voorzien, is men buiten de mogelijkheid
hen als zeeroovers aan te houden.
Op een togt in October 1871 door de Borneo ondernomen in de wateren van Boano on Manipa, tor opsporing
van Tabelloresche of Galelaresche strandroovers van de
noordwestkust van Ceram, die eenige kampongbewoners
hadden overvallen en vermoord, werden op bedoelde kusten, op een paar nabijgolegen kleine eilanden, vier nederzettingen van Tabellorezon verwoest, 10 praauwen vernield en 28 gevangenen gemaakt.
In de laatste maanden van 1871 word meer bijzonder
de Oostkust van Borneo onveilig gemaakt, waar zich in
December 1871, nabij de eilanden tussehen de Berouwen Boeloengan-rivieren eene vloot vertoond had van 56
ter roof uitgeruste en gewapende vaartuigen (vermoedelijk
voor een deel tevens visschersvaartuigen, hehoorende tot
het gebied van den sultan van Berouw). Daar de gewapende sloepen van de Suriname, die, gesteund door de gewapende boot n». 24, mot een deel der vloot slaags raakten, ongenoegzaam waren de roovers afdoende te tuchtigen, zijn, zoodra mogelijk, voorzieningen beraamd om
opzettelijke kruistogten in Straat Makassar te doen, zoowel van uit het station Bandjermasin als van uit dat te
Makassar. Te dien einde doorzochten do Suriname en de
Cycloop in Februari) 1872 Straat Makassar, meer bepaaldelijk de streek waar de Suriname was slaags geweest,
zonder iets van de roovers te bespeuren. In Maart werd
die streek nogmaals doorzocht door de Suriname en de
Aart van Nes, maar met hetzelfde resultaat. Men hield
zich dus verzekerd, dat de roovers onze watoren verlaten
hadden De beide laatstgenoemde stoomschepen bezochten
ook Goenoeng-Taboer, de verblijfplaats van den sultan
van Berouw, die zich beijverde en) zijne gehechtheid te
betuigen aan het Gouvernement. Ondervraagd naar do
rooveryen op de kusten van zijn gebied, verklaarde hij
daarvan niets te weten. Ten einde intusschen tot meer
zekerheid te geraken nopens de vermoedens dat de zeeroovers steun vonden bij dien sultan, die reeds sedert
eenigen tijd verdacht werd met hen te heulen, zou de
resident der Zuider- en Ooster-afdeeling van Borneo op
4 April jl. met de stoomschepen Suriname en Soerabaija
naar Berouw vertrekken, waarheen ook reeds een stoomschip van Makassar was gedirigeerd.
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Het schrootstoomschip 1ste klasse Curaqao verliet den
3Lsten Mei 1871 do reede Batavia, ten einde eene reis te
ondernemen naar Australië, mot het doel aldaar op verschillende plaatsen de vlag te vertoonen on tevens ter
bevordering en uitbreiding der handelsbetrekkingen tussehen
Australië en den Nederlandsch-Indischen archipel. Op deze
reis werden bezocht; Molbourno, Sydnoy , Brisbane , P i onneerrivier , Port Denison , Cardwell, Port Albany en
Port Darwin. Den 5den November kwam de Curaqao van
dezen togt ter reede Soerabaija terug.
Hat stoomschip 1ste klasse Djambi volbragt van Padang
u i t , van 7 September tot 20 November, oone reis naar
de hoofdplaats van het rijk van Atjeh en eenige andere op
de noordwest" en noordoostkust van dat ryk gelegen
plaatsen , ten einde aldaar de vlag te vertoonen en een
onderzoek in te stellen naar eenige geschikte punten om
vuurtorens te plaatsen.
Hat schroofstooraschip 2e klasse Mamix bekruiste af en toe
de noordoostkust van Sumatra in Straat Malakka. tot wering
van zeeroof, en bezocht in September 1871 de reede der
hoofdplaats van het Atjenesche rijk en daarna verschillende
plaatsen, als E d i e , Simpang-Olim enz. op de noordoostkust gelegen. Overal op deze kust, voor zoover ons gebied zich uitstrekt, heerschte eene gewenschte ru«t. Benoorden de Tamianrivier waren dikwijls oorlogen en twisten
tussehen de verschillende vorsten, zoo als onder anderen
tussehen die van Edie en Simpang-OIira.
Het eiland Nias werd gedurende 1871 en de drie eerste
maanden van 1872 herhaaldelijk bezocht door Zijner Majesteits stoomschip Maas en Waal. E r heerschte eene gewenschte rust.
Het stoomschip 2de klasse Vice- Admiraal Koopman vertrok
den 27sten September 1871 van Batavia via .Makassar,
Menado, Eema en Gorontalo naar T e r n a t e , om in overleg
met den resident van Ternate en den stations-kommandant
van Menado, de noodige maatregelen te nemen tot wering
van zee- en strandroof van Tabellorezen en Galelarozen,
en tevens om dien resident in de gelegenheid te stellen
eenige afgelegene en ouder hem ressorterende eilanden te
bezoeken. Deze bodem bezocht dan ook met genoemden
hoofdambtenaar de baai van Batjan , Obi Magor , den Bangaaij-archipel en Gorontalo en keerde den 14den December
te Batavia terug.
Het opnomingsvaartuig Stavoren vervolgde de opname in
de Gasparstraat, terwijl ter bevordering der observatien
van de totale zon-eclips van December J1871 , Zijner M a jesteits stoomschip Sumatra de Peperbaai in Straat Sunda
bezocht.
Aan gestrande schepen en schipbreukelingen werd steeds
de noodige hulp verleend.

F.

Keg ts w e zen en departement van justitie.
§ 1.

Wetgeving in het algemeen.

Afscheiding der regterlijke magt van het administratief gezag.
[Koninklijk besluit van 5 Maart 1869, n°. 3 , Indisch Staatsblad ;»c. 47). Van de bevoegdheid den Gouverneur-Generaal in art. 2 van 'sKonings aangehaald besluit verleend,
o m , met uitzondering op het in art. 1 uitgesproken beginsel
van geleidelijke ontheffing der residenten van hunne regterlijke functien, op die plaatsen waar daaraan de meest
dringende behoefte bestond, al dadelijk regtsgeleerden tot
afzonderlijke voorzitters van landraden te benoemen, maakte
de Landvoogd, bij ordonnantie van 23 September 1871
[Indisch Staatsblad n*. 129) , met intrekking van art. 15
van Indisch Staatsblad 1848, n°. 1 5 , gebruik ten opzigte
der landraden te Batavia, Samarang, Soerabaija, Modjokerto (Soerabaija) en Bondowosso (Bezoeki), aan welke
regtskundige voorzitters, wier bezoldiging op f 600 'smaands
werd vastgesteld, tevens werd opgedragen de bijzondere
regtsmagt aan de residenten toegekend bij art. 108 van
het Reglement op de regterlijke organisatie.
In de kennisneming van onderscheidene ter zake door
de Indische autoriteiten uitgebragte adviesen , werd hier
te lande aanleiding genomen om de Indische regering te
wijzen op de wenscholijkheid dat men bij het voorbereiden
der uitvoering van art. I van 'sKonings bovenvermeld besluit van 5 Maart 1869 — met ter-zyde-lating van het
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voornomen om het in 't loven roepen van den nieuwen
toestand gepaard tc> doon gaan mot eono veel omvattende
herziening dor Reglementen op do regtorlijke organisatie en
op dt> proceduro, voor zoover die hot inlandsche regtswezen
betreffen — zich voor 's hands slechts bepale tot die veranderingon in de verordeningen betreffende hot regtswezen ,
die door de toepassing van het beginsel der afscheiding
van de regterlijko on administrative magt, noodzakelijk
werden gevorderd. Intusschen zou de Indische regering,
naar mate van beschikbaar (praktisch gevormd) regtskundig
personeel, hebben voort te gaan mot verdere gebruikmaking
van art. 2 van meerbeloold Koninklijk besluit. Wanneer
op die wijze — zoo werd aan den Gouverneur-Generaal
geschreven — de landraden, behoorende tot het ressort
van eene regtbank van omgang, allen voorgezeten zijn
door regtskundigen, kan men beginnen in dat ressort
de werkzaamheden van die regtbank op de landraden over
te brengen, indien namelijk de ondervinding, verkregen
mot de indienststelling der regtsgeleerde voorzitters, die
overbrenging aanbeveelt. Voor hot overige bepale men er
zich toe in de wetboeken de veranderingen te brengen,
die onvermijdelijk zijn voor de toepassing van het nieuwe
beginsel.
Vóór dat deze beschouwingen de Indische regering hadden kunnen bereiken, waren harerzijds reeds definitive
voorstellen aangeboden , die in Januarij 1872 hier te lande
werden ontvangen, doch in do aanbevolen gedragslijn,
hierboven omschreven, niet pasten. Bij eene aanschrijving
van 10 Februari) 1872 is toen nog nader de vorwachting
uitgesproken dat in Indie zonder verwijl van het beschikbaar regtskundig personeel een zoo ruim mogelijk gebruik
sou gemaakt worden tot vervanging der residenten als
voorzitters der landraden door regtsgeleerden en tot aanstelling van griffiers bij de landraden, en dat spoedig
voorstellen zouden worden aangeboden tot zoodanige wijzigingen in do reglementen als strikt noodzakelijk zijn om
de landraden en residentie-seregten in hunne !:ieuwe zamenstelling te doen in werking treden, allo overige wijzigingen en verbeteringen latende rusten tot dat werkelijk
de daarvoor vatbare landraden door regtsgeleerden zijn
voorgezeten.
De Gouverneur- Generaal heeft nu den directeur van
justitie in dien zin van instructien voorzien; en voorts bij
besluit van 24 Junij j l . , n". 1, verdere uitvoering gegeven
aan het beginsel dor afscheiding van de administrative en
regterlijko magt, door vier nieuwe regtsgeleerde presidenten aan te stellen , als voor de landraden te Demak Kraksaün,
Pasoeroean en Malang, en Probolinggo en Loemadjang.
Ook zijn reeds enkele jeugdige rogterlijke ambtenaren
door den Gouverneur-Generaal in dienst gesteld als griffiers bij de landraden; en zulks overeenkomstig de ter
zake van het Opperbestuur uitgegane aanschrijving, dat
het beschikbaar nog niet genoegzaam ervaren regterlijk
personeel op die wijze zou gevormd worden tot presidenten van landraden.
Iutusschen heeft eene nadere overweging der Indische
herzieningsvoorstellen geleid tot het voornemen, de wijziging in de Reglementen op de regterlijko organisatie en op
de procedure reeds hier te lande in behandeling te nemen,
opdat, terwijl de Indische regering voort blijft gaan met
de aanstelling van regtskundige voorzitters en griffiers, de
beoogde verbetering in liet regtswezen haar beslag zou
kunnen krijgen, om door den Gouverneur-Géneraal te
worden in werking gebragt op het tijdstip*, dat h i j , in
verband met de toenemende vervanging dor administrative
voorzitters door regtskundigen, daartoe geschikt zal achten.
Regtswezen in de Buitenbezittingen.
Ue arbeid van don
«gouvernements-commissaris tot het ontwerpen en voorstellen der wettelijke bepalingen, vereischt tot verdere
regeling van het regtswezen in de bezittingen buiten Java
on Madura", zal weldra do eerste praktische resultaten
opleveren door de in 1873 — na bewilliging der daartoe
vereischte fondsen bij de Indi.'-che begrooting voor genoemd
j a a r — te verwachten inwerkingtreding eener nieuwe
regterlijko inrigting ter Sumatra's Westkust. Bij Koninklijk
besluit van 29 April 1872, n". 2 3 , den Raad van State
gehoord, is namelijk de Gouverneur-Generaal bevoegd
verklaard om , mot wijziging in zooverro der betrekkelijke
artikelen van het Reglement op de regterlyke organisatie

en het beleid der justitie in Nederlandsch Indie (Indisch
Staatsblad 1847, n°. 231 en van de bijzondere bepalingen
ter verzekering der regelmatige werking van de nieuwe
wetgeving m de bezittingen buiten Java" en Madura (Indisch Staatsblad 1849, n°. 63), vast te stellen—behoudens
inachtneming der deswege door het Opperbestuur gegeven
voorschriften en wenken — een in September 1871 door
de Indische regering in ontwerp aangeboden » Reglement
op het regtswezen in het gouvernement van Sumatra's Westkust", omvattende zoowol do regterlyke organisatie als de
regelen omtrent do burgorlyke regtsvorderiug en de strafvordering aldaar, een en ander zooveel mogelijk in overeenstemming met de grondslagen voor Java en Madura
aangenomen.
Ten aanzien van do beginselen waarop volgens dit
Reglement de herziening van het inlandsch regtswezen
rusten zou, was, in verband met de in 1833 aan de bevolking van Sumatra's We3tkust gedane belofte van hare
eigene regtspleging te mogen behouden, een overleg met
de voornaamste inlandsche hoofden voorafgegaan, waarbij
genoegzaam bleek dat het behoud der oorspronkelijke rogtsinstellingon niet langer gewenscht werd, en de thans aangekondigde verbeteringen algemeen bijval vonden. Ken
gevolg van de nieuwe organisatie zal daarin bestaan, dat
de raad van justitie te Padang uitsluitend zal zijn zamengesteld uit regtsgeleerden, en dat de landraden te Padang
en te Priaman door een regtsgeleerden president zullen
wordon voorgezeten.
Nevens de magtiging tot vaststelling van het Reglement
op het regtswezen in het gouvernement van Sumatra's
Westkust, behelst het boven aangehaald Koninklijk besluit
van 29 April 1872, n c . 23 nog eene bepaling waarliij de
larashoofden, de koeriashoofden en allo andere bezoldigde
inlandsche hoofdon binnen het genoemde gouvernement d i e ,
onder wolken titel ook, gezag over de eigenlijk gezegde
inlandsche bevolking uitoefenen en aan geen ander inlandsch
hoofd dadolijk ondergeschikt zijn, gerekend worden begrepen te zijn onder de personen, genoemd in art. 1 van het
Koninklijk besluit van 3 November 1866 , n°. 73 (Indisch
Staatsblad 1867, n°. 10); waarvan het gevolg zal zijn dat
geeue burgerlijke regtsvordering, noch vervolging tot straf
tegen hen kan worden ingesteld zonder verlof' van den
hoogsten gewestelijken gezaghebber en voor geene andere
regtbank dan voor den raad van justitie te Padang.
Voorstellen der Indische regering omtrent het regtswezen
op Banka maken een ontwerp van overweging uit bij het
Opperbestunr.
Ontwerpen voor het gouvernement Celebes en onderhoorigheden zijn bij de Indische regering in behandeling,
terwijl die voor de residentien Kiouw, Amboina, Tornate,
Timor en de Lambougsche districten spoedig aan het
oordeel der regering zullen worden onderworpen. Ook
zijn voorstellen in overweging tot regeling van het regtswezen in het landschap Djembrana (Bali) in verband staande
met een voorgenomen reorganisatie van hot burgerlijk bostuur aldaar, op den grondslag van dat van het naburig
Boololong.
Do inmiddels afgetreden directeur van justitie Mr. T. H.
DER KINDEKEN is, met zijne bewilliging, belast gebleven met
het ontwerpen en behandelen van bovenbedoelde regelingen.
Een door de Regering bevolen onderzoek hoeft tot de
ontdekking geleid, dat in vroegere jaren door do opvolgende hoofden van gewestelijk bestuur der residentie
Palembang, in afwachting eener definitive regeling van
het regtswezen in dat gewest, voorloopigo voorschriften
betreffende de regtspleging bij de inlandsche regtbanken
in de binnenlanden zijn uitgevaardigd buiten den kring
hunner bevoegdheid. Daar echter die voorschriften in de
binnenlanden zonder verzet in werking waren gebragt en
geacht konden worden tot adat te zijn verheven, heeft de
regering, in afwachting van eene spoedige geheele wijziging
der regterlijko inrigtingen in dat gewost, het niet wenschelijk
geacht thans tusschenbeide te treden. Ue stukken van het
onderzoek zijn in handen gesteld van den hoofdambtenaar
belast met het ontwerpen der verdere regeling van het
regtswezen in de bezittingen buiten Java on Madura.
Binnon het gebied der gouvernementsnederzettingen in
het rijk van Djambi (Palembang) heeft zich de behoefte
eener wottelijko regeling der politionele rogtsmagt van den
Nederlandschen gezaghebber aldaar doen gevoelen. Dien
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ten gevolge heeft de directeur van justitie, in voldoening
aan eene regeringsopdragt, de noodige voorstellen ingediend, die zich hebben opgelost in da ordonnantie van
4 J u n y 1872 (Staatsblad n°. 105).
Wetgeving voor de vreemde Oosterlingen. In verband met
de ontworpen nieuwe bepalingen van wetgeving voor de
Chinezen op Java en Madura, strekkende o. a. ter vervanging van de ordonnantie in Indisch Staatsblad 1855,
n°. 7 9 , betreffende de toepasselijkheid der Europesche wetgeving voor vreemde Oosterlingen, wordt van de Indische
regering te gemoet gezien het ontwerp van een Koninklijk
besluit, waarby, met aanvulling van art. 124, n°. 2 , van
het Reglement op de regterlijke organisatie, aan de raden
van justitie ook wordt opgedragen de kennisneming van
alle burgerlijke zaken betreffende die onderwerpen, welke
in de verwachte ordonnantie betreffende de wetgeving voor
Chinezen, door bijzondere bepalingen geregeld zijn. Te
geljjker tijd zullen dan voorstellen morton worden gedaan
tot vermeerdering van het regtsprekend personeel der bedoelde collegien, bijaldien zoodanige vermeerdering voor
de te verwachten toeneming van werkzaamheden, als gevolg der nieuwe bepalingen, noodzakelijk wordt geacht.
In de betrekkelijke ministeriele aanschrijving van F e bruarij 1872 is op de spoedige inzending van een en andor,
als laatste voorbereiding voor de afdoening dezer sedert
geruimen tijd aanhangige aangelegenheid, bij de Indische
regering aangedrongen.
Overeenkomstig het verzoek van de Bataviasche kamer
van koophandel en nijverheid, waarvan in het vorig verslag (bladz. 42) sprake is, zijn de landraden ontheven van
de regtspraak over vreemde Oosterlingen in zaken van misdrijven bij gelegenheid van faillissement begaan en is deze
overgebragt bij de radon van justitie op Java en Madura.
Met wijziging en uitbreiding van art. 9 5 , n°. 2 . en
art. 129, n°. 1, van het Reglement op de regterlijke organisatie en het beleid der justitie in Nederlandsch Indie, is
namelijk bepaald dat de raden van justitie in eersten
aanleg kennis nemen yan do misdrijven tor gelegenheid van
faillissement en bij kennelijk onvermogen, of bij surséance
van betaling begaan door vreemde Oosterlingen op wie de
wettelijke bepalingen ten aanzien dier misdrijven toepasselijk zijn verklaard (Koninklijk besluit van 26 Notember
1871, n°. 10 (Indisch Staatsblad 1872 , n°. 21). Het tweede
lid van art. 8 der bepalingen houdende toepasselijk"verklaring
van de Europesche wetgeving op de vreemde Oosterlingen
is dien ten gevolge uitdrukkelijk buiten werking gesteld
(Indisch Staatsblad 1872, n°. 22).
Op de beido overige punten van het verzoek der genoemde
kamer is door de Regering afwijzend beschikt.
Regtstoestand van personen. Aan het verzoek van den
inlandschon hoofdonderwijzer bij de kweekschool te TanahBatoe (Tapanoeli), strekkende om, ter erlanging onder
andere van deolgeregtigdheid in het civiel weduwen- en
weezonfonds , waarvan inlanders uitdrukkelijk waren uitgesloten (Indisch Staatsblad 1854, n°. 93), aan de voor
Europeanen geldende algemeene verordeningen te worden
onderworpen , werd , na overleg met de Regering hier te
lande (zie het vorig verslag bladz. 151) , door den
Gouverneur-Generaal voldaan, door met toepassing der
laatste alinea van art. 109 Regeringsroglement, ten behoeve van den adressant uitzondering te maken op de
regels vervat in de vier eerste alinea's van aangehaald
artikel, enden bedoelden inlander dienvolgens wat regten,
lasten en verpligtingen betreft, geheel met Europeanen geXiïk te «tellen (ordonnantie van 19 November 1871, Indisch
Staatsblad n°. 182).
De regtstoestand der onderdanen van de Ottomanische
Porte in Nederlandsch Indie gevestigd, heeft zoowel bij
de regering als bij den regter een punt van gezette overweging uitgemaakt.
Met bekrachtiging van eene beschikking van den raad
van justitie te Batavia besliste het Hooggeregtshof, dat do
regten, begunstigingen en vrijdommen bij de 2de alinea
van art. 19 van het op 25 Februarij 1862 gesloten en bij
de wet van 22 Junij 1862 (Indisch Staatsblad 1864, n°. 179)
goedgekeurd handels- en scheepvaart verdrag tusschen Nederland en Turkije aan de Ottomanische onderdanen in
. de staten en bezittingen van den Koning der Nederlanden
Bijblad van de Nederlandsche Staats-courant. —

toegekend, uit den aard der zaak beperkt zijn tot he
onderwerp dier overeenkomst, namelijk handel en scheepvaart en dus daarmede geene geheele gelijkstelling met
Europeanen, mot name ook niet ten aanzien van de uitoefening van burgerlijke regten werd beoogd (Indisch Weckblad van het Regt 1872, n°. 444).
Regtspersoonlijkheid van vereenigingen. Seilort de opgave
in het vorig verslag (zie blz. 43) z|jn b\j algemeene verordening als regtspersoon erkend de voreeniging genaamd:
het gesticht der zusters Ursulinen te Weltevreden (Indisch
Staatsblad 1S71, n°. 112), de vereeniging: het Indisch landbouwgenootschap (Indisch Staatsblad 1871, n c . 119) en de
societent Schoon verbond te 1'alembang (Indisch Staatsblad
n°. 93 van 1872). Op een verzoek om erkenning als re»tspersoon van de vereeniging Dêli-plantersvereeniging werd
afwijzend beschikt.
Verzoekschriften van inlanders en met dezen gelijkgesteldt
personen. Artikel 2 der resolutie van 5 September 1828,
n°. 38 (Indisch Stadsblad 1829, n°. 14) verbiedt het in
behandeling nemen en beschikken op verzoekschriften van
Chinpzen, inlanders en gelijkstandige personen, wanneor
zij niet behoorlijk ook door den steller zijn geteekend.
Daar voortdurend vele verzoekschriften werden ingodiond, waaraan de handteekening van den steller ontbrak,
word, uit overweging dat het bedoeld verbod in strijd is
met art. 112 van het Regeringsregleraent, aan de hoofden
der departementen van algemeen bestuur te kennon gegeven, dat voortaan hot teekenen van die geschriften
door Europeanen voor de opmaking niot meer, wordt
vereischt.
Zeebrieven en jaarpassen. Aan de opdragt van de Hegering om het reglement op de zeebrieven en jaarp.is.^en
(Indisch Staatsblad 1858, n°. 134) te herzien in den geest
der hetzelfde onderwerp regelendo Nederlandsche wet van
28 Mei 1869 (Nederlandsch Staatsblad n°. 96), is door de
directeuren van finantien en justitie voldaan door de indiening van een nieuw reglement, dat, na een punt van
gezette overweging bij de Indische regering te hebben uitgemaakt, en door de ontwerpers in verband met de daarop
gevallen bewerkingen te zijn herzien, door do Indische regering aan het Opporbostuur is aangeboden en aldaar nog
in overweging is.
Toepasselijkheid vnn algemeene verordeningen op gewesten
waar het regt van zelfbestuur aan de inlandsche vorsten en
volken is gelaten. De vraag of de ordonnantie van 17 O c tober 1869 (Indisch Staatsblad n°. 85), houdende bepalingen
op het uitleenen van gelden op pand of interest toepasselijk was in de residentien Djokjokarta, Lampongsche districten on Riouw en onderhoorigheden, heeft aanleiding gegeven tot eene regeringsbeslissing, dat bedoelde bepalingen
krachtens het tweede lid van artikel 27 van het Reglement
op het beleid der regering in Nederlandsch Indie niet
toepasselijk zijn op de onderdanen van den sultan van
Djokjokarta on op de inheemsche bevolking der L a m pongsche districten en ten opzigte van de residentie Kiouw
slechts van kracht zijn voor de hoofdplaats Riouw. de
afdeeling Siak (eigenlijk Siak) en hot landschap Laboean
Batoo (Oostkust van Sumatra).
Consulaire regtsmagt. Aan de Indische regering is opgedragen met spoed de noodige voorstellen te doen tot wijziging van het Reglement op de regterlijke organisatie , het
reglement op het houden der registers van den burgerlijken stand, enz. in verband met de wet tot regeling van
de bevoegdheid der consulaire ambtenaren tot het opmaken
van burgerlijke acten en van de consulaire regtsmagt.
Wederkeerige uitvoerbaarheid en tenuitvoerlegging van in
Nederland en in Nederlandsch Indie gewezen vonnissen en verleden authentieke acten (art. 104 Regeringsroglement). Omtrent het voorbereiden eener nadere regeling dezer aangelogenheid, waarvan sedert het vorig verslag (zie aldaar
bladz. 46) door do Indische regering do wenschelijkheid
is betoogd, is een o verleg'hangende met den Minister van
Justitie.
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Op het gebiod van algemeene wetgeving verdienen nog
vermeld te worden:
1°. eene ordonnantin vnn 23 .Tunij 1871, houdende vaststellinf; van eenige regelen mot opzigt tot het beschikken
over lijken in het belang der geneeskundige wetenschap.
(Indisch Staatsblad n°. l i l ;
2°. eene verordening van 6 Jun\j 1871 , waarby strafbepalingen zijn vastgesteld tegen het onttrekken door de
zoutmakers aan de levering aan het Gouvernement van
het door hen aangemaakt zout (Indisch Staatsblad 1 8 7 1 ,
n c . 81) (zie bladz. 211 van het vorig verslag);
3°. eene ordonnantie van 4 Augustus 1871, houdende
strafbepalingen tegen de overbrenging van besmettelijke
ziekten in Nederlandsen Indie (Indisch Staatsblad 18*1,
n». 109);
4°. eene ordonnantie van 18 November 1871, houdende
vaststelling van bepalingen betrekkelijk het bouwen , planten
en maken van andere werken binnen zekeren afstand van
vestingwerken of versterkingen , militaire kampementen ,
gebouwen of andere militaire landsinrigtingen in Nederlandsch Indie en strafbepaling tegen de overtreders (Indisch
Staatsblad 1871, n*. 181).
§ 2.

Burgerlijk regt, handelsregt, en burgerlijke
regtsvor dering.

Levering en openbaarmaking van den eigendom van onroerende zaken., enz. Aan de opdragt in Mei 1866 aan den
procureur-generaal gedaan, in Augustus 1869 op don directeur van justitie overgegaan, om bepalingen te ontwerpen betreffende de wijze van levering en openbaarmaking van eigendom van onroerende zaken, de bewaring
van hypotheken on de eigendoms-overdragt van schepen
en het daarop vestigen van verbanden (zie vorig verslag
bladz. 43 en 50) is door den directeur van justitie voldaan
door de indiening van;
1°. eene ontwerp-ordonnantie ter volledige uitvoering
van het stelsel van openbaarmaking der eigendoms-overgangen, zoo van onroerende goederen en zakelijke regten,
als van schepen en vaartuigen en van hypothecaire verbanden, met daarbij behoorende memorie van toelichting,
modellen van de aan to leggen registers en tabel, houdende
overzigt van de door de ambtenaren thans met de bewaring
der hypotheken belast in do jaren 1866 tot 1870 opgemaakte acten;
2°. een ontwerp-ordonnantie op de belasting op den
eigendomsovergang van onroorendo goederen en zakelijke
regten, alsmede van schepen en vaartuigen met eene daarbij
behoorendo memorie van toelichting.
Beide ontwerpen zijn bij de Indische regering in behandeling.
De uitzonderingsbepaling in 1839 voor Krawang in 't leven
geroepen, krachtens welke de eigendoms- en hypotheekacten, betreffende in dat gewest gelegen onroerende goederen, niet door het hoofd van gewestelijk bestuur, maar
door den raad van justitie te Batavia moesten verleden
worden (zie het vorig verslag bladz. 44), word bij ordonnantie van 8 October 1871 ingetrokken en het noodige
geregeld nopens het overbrengen naar Poerwokarta van
de tot Krawang betrekkelijke acten, berustende ter griffie
van den raad van justitie te Batavia (Indisch Staatsblad
1871 . n'. 144).
Burgerlijke stand. N a a r aanleiding van eene door een
hoofd van gewestelijk bestuur gedane vraag besliste de
Regering dat de uittreksels uit de registers van den burgerlijken stand, bedoeld bij alinea 2 en 3 van art. 65 van
het reglement op het houden dier registers (Indisch Staatsblad 1849, n c . 25) aangevuld bij publicatie van 19 Januarij
1852 (Indisch Staatsblad n°. 6) kosteloos, vrij van zegel
en zonder legalisatie moeten worden uitgereikt en werd
den procureur-generaal bij het Hooggeregtshof opgedragen
in dezen zin eene aanschrijving te rigten aan de ambtenaren
•van den burgerlijken stand in Nederlandsch Indie.

Gemengde huwelijken. Het aantal gemengde huwelijken
in 1871 gesfoten was bolangryk grooter dau in een der vier
voorafgegane jaren. Het heeft in genoomd j a a r 61 bedragen, tegen 45 in 1870, 51 in 1869, 46 in 1868 en 53
in 1867.
Van de 61 huwelijken werden 28 voltrokken tusschen
Europeanen on inland-che Christenen, waarvan binnen het
regtsgebied van den raad van justitie te Batavia 8, van
dien te Samarang 3 , Soerabaija 7 , Padang 1 en Araboina
9. De overige 33 gesloten tusschen Europeanen en inlandsche niet-christenen werden voltrekken als volgt: 13 binnen
het ressort van den raad van justitie te Batavia, 10 van
dien te Samarang, 3 van dien te Soerabaija, 2 van dien
te Padang, 1 van dien te Makassar en 4 van dien te Banda.
In 1870 waren tusschen Europeanen en inlandscho Christenen 3 1 , tusschen Europeanen en inlandsche niot-christenen 14 huwelijken gesloten. De laatsten zijn dus in 1871
belangrijk meer dan vroeger. De vermeerdering van deze
is het sterkst binnen het ressort van den raad van justitie
te Batavia, waar 13 dergelijke, huwelijken werden gesloten, tegen 5 in 1870 en binnen dat van den raad van
justitie te Samarang. waar zy een getal van 10 hebbon
bereikt, tegen i in 1870.
Minderjarigheid en voogdij. Bij Koninklijk besluit van
3 Januarij 1872, n°. 18 (Indisch Staatsblad n°. 42) zijn de
artikelen 335 en 337 van het Indisch Burgerlijk Wetboek
aangevuld met een voorschrift, dat ook don voogd in N e derlandsch Indie verpligt, wanneer gedurende de voogdy
de gegoedheid van den minderjarige merkelijk toeneemt,
de gestelde zekerheid te vermeerderen, ten genoege van
de weeskamers, binnen ééne maand na daartoe door dat
collegie to zijn aangemaand, on hem regt geeft, in geval
de gegoedheid van den minderjarige gedurende zijn beheer
aanmerkelijk vermindert, van de weeskamer vermindering
der gestelde zekerheid te vragen, terwijl in geval van verschil tusschen den voogd en de weeskamer, de raad van
justitie beslist op verzoek der meest gereede partij. Hierdoor is voorzien in de leemte, aangeduid op bladz. 44 van
het vorig verslag.
Bevoegdheid van vreemdetingen om in Nederlandsch Indie
als erfgenaam op te treden enz. Het beginsel der wet van
7 April 1869 (Nederlandsch Staatsblad n°. 56) houdende
intrekking der beperkende bepalingen van het Nederlandsch
Burgerlijk Wetboek, ten opzigte van de bevoegdheid van
vreemdelingen, om als erfgenaam op te treden en schenkingen aan te nemen, heeft voor Nedorlandsch Indie toepassing gevonden door de afschaffing bij Koninklijk besluit
van 6 November 1871, n°. 20 (Indisch Staatsblad 1872,
n». 11) van de artt. 837 en 910 Indisch Burgerlijk W e t boek (die bij art. 40 der overgangsbepalingen slechts waren
buiten werking gehouden) en de daarmede in verband
staande wijziging van art. 1681 van hetzelfde wetboek.
Militaire nalatenschappen. In verband met de gebleken
wenschelijkheid eenor herziening der op het stuk van militaire nalatenschappen bestaande voorschriften, is in Indie
de v r a a g overwogen, in hoever de toepasselijkheid van de
regels omtrent .onbeheerde boedels in het Burgerlijk Wetboek gesteld, daarbij verder zou behooren uitgesloten te
blijven. Ofschoon eene volkomen toepassing dier regels
ontraden werd, is echter de wenschelijkheid erkend eener
beperking van de bemoeijingen der militaire commissarissen, met uitbreiding van die der weeskamers en is een
in dien zin ontworpen reglement aan het Opperbesluur ter
vaststelling aangeboden. Daar echter de voorgestelde regeling niet te beschouwen was als een aanhangsel van het
Burgerlijk Wetboek, maar zij slechts beoogde de » bestaande voorschriften" bedoeld bij art. 71 der overgangsbepalingen, althans voor de landmagt, te vervangen door
andere, is het hier te lande doelmatiger voorgekomen de
regeling van dit speciale onderwerp aan den GouverneurGeneraal over te laten, waartoe in April jl. de noodige
magtiging op den landvoogd is verstrekt.
Voorrang van 's lands kas. Met het oog op art. 1137
van het Indisch Burgerlijk Wetboek, voorschrijvende dat
de voorrang van 's lands kas wordt geregeld door byzon-
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dere verordeningen , werd door den Gouverneur-Generaal,
bij ordonnantie van 12 October 1871 (Indisch Staatsblad
11°. 150) bepaald, dat de schuldvorderingen van den Staat,
voortspruitende uit voorschotten , gegeven op grond van
art. 49 der comptabiliteitswet, of uit materiele verstrekkingen uit 's Iands pakhuizen en magazijnen, bevoorregte
xnschulden zijn op al de roerende en onroerende goederen
in 't algemeen.

openbaar gemaakt om volgens genoemd art. 89 als erkend
te worden aangemerkt, werd geregeld bij ordonnantie van
26 October 1871 (Indisch Staatsblad n°. 161).
Tegen hot beschadigen en verplaatson van merkteokenen
ten behoeve der geodesische triangulatie of van l e t kadatt e r , waarin art. 188 van meergemeld strafwetboek, handedelende over de beschadiging van gedenkstukken,
enz.
niet voorzag, worden straffen bedreigd bij ordonnantie van
3 April 1872 (Indisch Staatsblad n r . 65).

Justitiekatten bij landraden. In eene sedert lang gevoelde
behoefte (verg. het vorig verslag, bladz. 45) werd voorzien
bij ordonnantie van 29 Maart 1872 (Indisch Staatsblad n".
61) door de vaststelling van een nieuw volledig tarief van
justitiekosten en salarissen bij de landraden op Java en
Madura. Het tarief, dat tevens aan de eischen van goedkoopheid voldoet, betreft zoowel de kosten in burgerlijke
als die in strafzaken.

Wetboek van Strafregt voor inlanders. De vaststelling van
het Wetboek van Strafregt voor inlanders heeft plaats
gehad bij ordonnantie van C Mei 1872 (Staatsblad n°. 85),
mot bepaling, dat hot in werking ireedt op 1 Januarij 1873.
Bij besluit van 15 Junij 1872, n°. 22, zijn daarop vastgesteld de algemeeno poliiio-strafreglemenfen voor de Europeanen en voor de inlanders in Nederlandsch Indie (Staatsblad n°. 110 en 111), en is de inwerkingtreding dier
reglementen, alsmede van de bepaling, Vervat in art. I
van hot Koninklijk besluit van 5 Maart 1869, riu. 4 (^taatsblad 1870, n . 152) (vorig verslag blz. 41), vastgesteld op
1 Januarij 1873. De Regering heeft bij die gelegenheid den
president der beide hooge geregtshoven van Nederlandsch
I n d i e , mr. T. H . DER K I N D E R E N , haren bijzonderen dank
doen betuigen voor den veelomvattenden arbeid door hem
als directeur van justitie verrigt bij het ontwerpen van
het inlandsch strafwetboek en van gezegde politie-strafreglementen.
Na verkregen Koninklijke magtiging zijn te gelijk met
de invoering van die reglementen, voor zooveel noodig,
buiten werking gesteld do besluiten van den CommissarisGeneraal over Nederlandsch Indie van 24 Augustus 1828
(Staatsblad n°. 63) en van 2 Februari) 1829 (Staatsblad
n°. 8), bevattende het eerste de instructie voor den hoofdbaljuw te Batavia en den baljuw der Ommelanden; en het
tweede het politie-reglement voor de stad en voorsteden
van Soerabaija.

Verkorting der termijnen van dagvaarding voor personen die
buiten Nederlandsch IndiW wonen. Do in 't vorig verslag
(bladz. 45) aangekondigde verkorting der termijnon van
dagvaarding heeft, in navolging van het voor Nederland
verordende bij de wet van 7 April 1869 (Nederlandsch
Staatsblad n°. 54), plaats gehad bij Koninklijk besluit van
6 November 1 8 7 1 , n°. 21 (Indisch Staatsblad 1872, n°. 12).
Tevens is daarbij vereenvoudiging gebragt in do wijze van
toezending der exploiten van dagvaarding bestemd voor
personen, dio niet in Nederlandsch Indie wonen.
Afschaffing van judiciele boeten en schadeloosstellingen. De
redenen die tot zoodanige afschaffing voor Nederland hebben
doen besluiten, wet van 7 April 1869 (Nederlandsch Staatsblad n°. 55), zijn ook voor Nederlandsch Indie toepasselijk
bevonden. Eene overeenkomstige wijziging der betrokken
bepalingen van de Nederlandsch-Indischo wetgeving heeft
dien ten gevolge plaats gehad bij Koninklijk besluit van
6 November 1871, n°. 22 (Indisch Staatsblad 1872, n». 13).

Revisie. Naar aanleiding van de door den directeur van
justitie gedane voorstellen tot wijziging van het tegenwoornig stelsel van revisie door het facultatief laten van
dit middel voor het openbaar ministerie en voor den beklaagde, waarmede zoowel de procureur-generaal bij het
Hooggeregtshof, als dit bof zelf, zich geheel hebben vereenigd, is door de Indische regering een voorstel aan het
Opperbestuur gedaan, hetwelk heeft geleid tot het Koninklyk
besluit van 20 April 1872, n°. 24, waarbij overeenkomstig dat voorstel de revisie der vonniss'n in zaken
van misdrijf door de raden van justitie, de regtbanken van
omgang en de landraden op J a v a en Madura gewezen,
facultatief wordt verklaard.
Aan de verpligte tusschenkomst van den resident bij de
inzending aan het Hooggeregtshof der aan revisie onderworpen landraads-vonnissen en bij de toezending van de
arresten in revisie aan de landraden, werd in het belang
eener vereenvoudigde en daardoor bespoedigde afdoening
van zaken, bij Koninklijk besluit van 30 Julij 1872 , n". 3 5 ,
een einde gemaakt, door wijziging der artt. 317 en 319
van het Inlandsch reglement.

Openbaar ministerie. Magtiginj.
D J voorstellen bedoeld
op bladz. 45 van het vorig verslag hebben geluid tot de
aanschrijving aan do hoofden der departementen van algemeen bestuur, o;n, zoo dikwijls zij don procureurgeneraal uitnoodigen in eenig geding do belangen van den
lande in regten waar te nemen, hem tevens op te dragen
de vonnissen door alle middelen regtons , zelfs door middel
van lijfsdwang te doen ten uitvoer leggen.
§ 3.

Strafregt,

strafvordering en gevangeniswezen.

Toepassing van het strafwetboek voor Europeanen. In 't
laatst van 1871 word door de Indische regering het voorstel gedaan om zeer lig te kwetsuren of slagen met eene
mindere straf te bedreigen dan thans daarop gesteld is bij
art. 226 van het Wetboek van Strafregt voor Europeanen,
zoodat, in verband met aanhangige voorstellen tot uitbreiding van de competentie van den residontieregter, zoodanige feiten niet meer bij de raden van justitie, maar bij
de residentie-geregten zouden worden behandeld. Tegen
de inwilliging van dit voorstel zijn echter hier te lande
voor 's hands bedenkingen gerezen, ü e Indische regering
is daarom uitgenoodigd nader te overwegen of*de bezwaren die tegen den thans bestaanden toestand zijn ingebragt
(verg. het vorig verslag bladz. 46), wol inderdaad van
genoegzaam gewigt kunnen worden geacht om ten aanzien van dit onderwerp, door afwijking van de in Nederland geldende wettelijke bepalingen van strafregt, eene
uitzondering te maken op het beginsel van art. 7 5 , 1ste lid,
Regeringsreglement.
Kvenmin is de behoefte kunnen worden erkend om , ter
voorziening in do beweerde on voldoen dhoid van art. 89
van bedoeld strafwetboek, betreffende het namaken van
handelsmerken, alsnog met afwijking van het Nederlandscho
strafregt, eene bijzondere strafbedreiging in 't leven te
roepen tegen het gebruik maken op de merken van in
Nederlandsch Indie ingevoerde handelsgoedoren van namen
van fabrikanten, van wie de goederen inderdaad niet afkomstig zijn (verg. het vorig verslag bladz. 16).
De wijze waarop do zegels, stempels of merken van
particuliere banken of handelsinrigtingen moeten worden

Voorloopige aanhouding. De wijziging van het reglement
op de strafvordering, strekkende om de voorloopige inhechtenisstelling van beklaagden te beperken (zie voi-ig
verslag blz. 46) is nog in behandeling bij het departement
I van justitie.
i
|
|
I

Gevangeniswezen Een belangrijke maatregel tot vorbetering van het govangoniswozen is in den loop van 1871
tot uitvoering gekomen door de in-werking-troding op 1
Augustus van dat jaar van een nieuw reglement van orde
en tucht onder de gevangenen in Nederlandsch Indie en
tot voorloopige regeling van hunnen arbeid (Indisch Staatsblad 1871, n°. 7 8 , zie \orig verslag blz. 47).
Een der voornaamste gevolgen van dat reglement is de
gewijzigde inrigting der gevangenis voor Europeanen te
Samarang tot eene centrale straf'inrigting voor personen
van dien landaard, welke veroordeeld zijn tot tuchthuisen kruiwagonstraf, de laatste voor zoo verre zij die straf
in Nederlandsch Indie ondergaan, en tot gevjingenisstral
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oor langer dan een jaar. Deze kategorien van veroorProbolinggo met 110. Dezo c'rjfers geven het aantal a a n ,
deelden zyn m o t ' Augustus 1871 uit de verschillende
dat op ultimo December 1871 in elk dezer gewesten aangevangenissen van Nederlandsen Indie daarheen overge«
wezig was.
bragt. (Zio Bijblad op het Staatsblad van Nederlandsch India
In de overige is het getal beneden de 100, in somn°. 2489).
migen zelfs beneden de 50 personen. Op de buitenbozittingen is het grootste aantal veroordeelden aanwezig in
Bij gelegenheid van zy'ne dienstreis in July van het
de gewesten : Amboina met 794 ; Borneo'» Wester-afdeeling
vorige jaar (zie vorig verslag t. a. p.), heeft de directeur
met 7 9 1 ; Celebes en onderhoorigheden met 714, Sumatra's
van justitie in overleg met de plaatselijke autoriteiten
Westkust met 684; Borneo's Zuider- en Oosterafdeeling
te Samarang den arbeid der Kuropesche veroordeelden
met 478. Op deze volgen Riouw en onderhoorigheden met
geregeld. (Zie aangehaald Bijblad n°. 2490 ) Do tot tucht2 8 9 , Banka met 2 5 8 , Palembang met 207, Benkoelen met
huis- en kruiwagen straf verwezenen worden werkzaam
174 en de Lampongsche districten met 157.
gesteld tot het maken van schoenen binnen eeno in de
gevangenis ingerigte werkzaal, even als dit in het miVerdere bijzonderheden betreffende het gevangeniswezen
litair huis van arrest te Pontjol geschiedt. Do tot gekunnen gekend worden uit het uitvoerig verslag — ten
vangenisstraf veroordeelden werken voorloopig in hunne
vervolge van het boven aangehaald verslag over de jaren
vertrekken aan allerlei arbeid ten behoeve der gevangenis
1866 tot en met 1869, nopens dit onderwerp — betreffende
of tegen betaling ten dienste van particulieren. Eene voorde jaren 1870 en 1871, hierachter als bijlage H gevoegd.
loopige betere regeling van den arbeid der tot dwangDe gewone jaarlijksche opgaven van het aantal gevanarbeid en tewerkstelling aaa de openbare werken veroorgenen in Nederlandsch I n d i e , worden mede gevonden in
deelden is mede een gevolg van het nieuwe reglement. Zy
de staten als bijlage G bij dit vefrslag gevoegd.
geschiedt plaatselijk, onder goedkeuring en met inaohtneOp ultimo December 1871 bedroeg het totaal der geming der te dier zake gegeven voorschriften van den
vangenen in geheel Nederlandsch Indie 16 5 8 3 , tegen
directeur van justitie door de hoofden van gewestelijk be15 881 op ultimo December 1870 met inbegrip van Palemstuur; voor eenige plaatsen zijn reeds regelingen goedgebang. Van dit aantal bevonden zich in de gevangenissen
keurd.
op J a v a en Madura in 1871, 10 589; in 1870, 10 0 4 5 :
Genoemde reis van den tïirocteur van justitie is dienstin die op de buitenbezittingen in 1871 5994, in 1870
b . a r gemaakt niet alleen aan eene plaatselijke inspectie
5836.
van de govangenverblijven , maar ook tot bespreking van
Het aantal voorloopig in hechtenis gestelden in geheel
de maatregelen, die de invoering van het nieuwe reglement
Nederlandsch Indie was op ultimo December 1 8 7 1 , 3569,
noodig mo»t maken on tot het leeren kennen van de bewaarvan op J a v a en Madura 2951 , in de buitenbezittingen
zwaren. welke sommige zyner voorschriften welligt in de
618, tegen 2811 op dien datum in 1870, van welke laatsten
uitvoering mogten opleveren. Inzonderheid echter werd die i 2306 op J a v a en Madura en 535 op de buitenbezittingen.
reis benuttigd tot een onderzoek naar de beste wijze, om
Civiel gegijzelden waren er gedurende het j a a r 1871 in
plaatselijk het meest partij te trekken van de arbeidsgeheel Nederlandsch Indie 728 personen, tegen 353 gekrachten der veroordeelden en om in gemeon overleg te
durende 1870; van deze waren in 1871 op Java en Madura
treden omtrent de plaatselijke regelingen van dien arbeid.
233 personen tegen 260 in 1870.
De n i s heeft zich bepaald tot de plaatsen: Samarang,
Verreweg het grootste deel der veroordeelden bestond
Willem I en Banjoe Biroe (Ambarawa), Soerabaija, Pa3oeuit verwezenen tot dwangarbeid ; hun aantal bedroeg bij
roean , Malang, Toeban, Kembang, Djoeana, P a t t i , Koehet einde van 1871, tegenover het eindcijfer der 5 voorafdoos , Soerakarta , Djokjokarta, Magelang , Temanggoeng,
gegane jaren:
Bandjarnegara , Banjoemas , Tjilatjap en Tagal.
Het locaal onderzoek heeft op verschillende plaatsen de
noodzakelijkheid doen blijken, om met meer kracht en
spoed te voorzien in het gebrek aan gevangenverblyven
Op ultimo
Buiten
In
van genoegzame grootte, en ingerigt volgens de tegenTotaal.
woordige eischen der wetenschap, en in het gemis aan
December.
den ketting. den ketting.
personeel , belast met het toozigt en de bewaking.
Ofschoon bouw en inrigting van vele localen, gedurende
het j a a r 1871, hier en daar belangrijk zijn verbeterd en
uitgebreid, ontbreekt nog in vele verblijven de ruimte om
de verschillende kategorien van gevangenen behoorlijk af
1866
3684
5827
9 511
te zonderen, en de bedreigde disciplinaire strafïen toe te
passen. Talrijke voorstellen om daarin te voorzien zijn
bij de betrokken hoofden van gewestelijk bestuur in be3890
1867
5985
9 875
werking, bij de departementen van justitie en burgerlijke openbare werken in behandeling, en bij de regering
in overweging. Op andere is reeds beschikt en een aanvang
3507
1868
6304
9811
gemaakt met de uitvoering.
De voorstellen van den directeur van justitie over de
toepassing van de straf van dwangarbeid in en buiten
1869
3713
6738
10 451
den ketting (zie bylage G van het verslag 1870) maken
thans nog een punt van overweging bij de Indische
regering uit.
1870
8913
8141
12 054
De verdeeling der veroordeelden tot dwangarbeid, daaronder begrepen zij, die hunne straf ter plaatse der ver1871
8287
3795
12 082
oordeeling ondergaan, over de verschillende gewesten op
en buiten J a v a , blijk: uit de hierachter als bijlage G
overgelegde staten.
Tevens is daarbij overgelegd eene, door bijvoeging van
de vroegere ontbrekende cijfers voor de residentie Palembang verbeterde opgave betrelïende die verdeeling over
De vorenbedoelde aantooningen bevatten tevens een
de buitenbezittingen in het j a a r 1870.
statistiek der veroordeolingen tot straf gedurende het geVolgens die aantooning komt in 1871 het grootst aantal
heele j a a r . Daaruit blijkt dat in 1871 veroordeeld werden
veroordeelden tot dwangarbeid op J a v a voor in de vol140 personen tot tuchthuis- en kruiwagenstraf, tegen 81
gende gewesten: Batavia met 1079, behalve het eiland
in 1870; 632 tot gevangenisstraf en detentie, tegen 622
Onrust waar nog 534 veroordeelden verblijf houden; Soorain 1870; 1566 tot dwangarbeid in en 8326 tot dwangbaija met 1078; Banjoewangi met 1035; Banjoemas met
arbeid buiten den ketting, tegen 2019 in en 8765 buiten
942; Samarang met 840. Daarop volgde Kodiri met 188;
den ketting in 1870, terwijl op de politierol tot gevangenis ,
Kembang met 185; Pasoeroean met 179; Bagelen met 164;
blok* arrest en tenarbeidstelling aan de openbare werken
Madura met 158; Krawang met 138; Madioen met 132;
veroordeeld zy'n 71 542 personen. Hoedanig dit laatste cyfer

Bijlagen.
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zich voordoet tegenover dat der 5 voorafgaande jaren ,
wordt aangewezen door het volgend staatje.

Java

Buiten-

en

Jaren.

Madura.

In geheel
Nederlandsen

bezittingen.

Indie.

1866

62 659

17 867

80 526

1867

48 064

20 031

68 095

1868

50 399

17841

68 240

1869

50 666

19 566

70 232

1870

49 881

19 617

69 408

1871

52 462

19 080

71542

§ 4.

Gewestelijke en plaatselijke

Ra-'en van justitie. Om stromming in de afdoening van
zaken te voorkomen, heeft do Regering in Maart 1872 de
aan het parquet van den officier van justitie te Batavia
toegestane som voor klerken, oppassers, bureau-, locaalen schrijf behoeften moeten verhoogen.

verordeningen.

Brandgevaar. De ontwerp-verordening tot tegengang van
gevaar voor brand ter hoofdplaats M tkassar (zie hot vorig
verslag bladz. 49), is nog niet vastgesteld, omdat hot
noodig was den gouverneur van Celebes en onderhoorigheden
nader to raadplegen.
Als maatregel om brandgevaar door te grooto opeenhooping van groote hoeveelheden ligt ontvlambare oliën
binnen den bebouwden kring van plaatsen tegen te gaan,
verdient nog vermelding de ordonnantie van 7 November
1871 {Indisch Staatsblad n°. 166) houdende voorschriften
betrekkelijk het bezit en de bewaring van petroleum en
andere ligt ontvlambare oliën.
Paarden/spoorwegen. Ter vervanging der ordonnantie van
20 Mei 1869 (Indisch Staatsblad n=. 45) werd bij die van
21 October 1871 (Indisch Staatsblad n°. 15G) een herzien
politio-regleraent vastgesteld op de dienst van don paardenspoorweg door de stad en voorsteden van Batavia tot
Meester-Cornelis.
§ 5.

langen wanneer zy te gelijk ontslag uit hunne betrekking
vroegen. Daar do ledon van het hof door deze regeling
indirect van hun privilegie van betrekkelijke onafzetbaarheid
(art. 9") Regcringsreglemer.t) afstand moesten doen , is de
bedoelde bepaling ingetrokken en zyn bij Koninklyk besluit
van 22 Mei 1872, n^. 12 , de voor Oost-Indische ambtenaren
in het algemeen geldende voorschriften, omtrent verloven
buiten Nederlandsch Indie op de bedoelde regterlijke
ambtenaren toepasselijk verklaard, met deze uitzondering
nogtans dat zij niet geacht worden door het vragen van
verlof afstand to doen van hunne betrokking. Hot aangehaalde besluit bepaalt verder, dat het getal raadsheeron,
thans organiek op tien bepaald, te dien einde zoo noodig
met hoogstens tweo vermeerderd wordt.
Voor de oprigting en instandhouding eener juridische
bibliotheek bij hot Hooggeregtshof is eene som van f 500
' s j a a r s beschikbaar gesteld.

Regterlijke magt en regtsbedeeling.

Afzetbaarheid van leden der regterlijke magt in Nederlandsch
Indie. De opvatting der Indische regering, dat het Reglement op do regterlijke organisatie en het boleid der
justitie in Nederlandsen Indie, in strijd met do bedooling
die bij de zamenstelling van het Rogeringsreglement had
voorgezeten, den Gouverneur-Generaal niet de bevoogdheid gaf regterlijke ambtenaren, ook buiten de gevallen in
art. 17 vermeld, (eervol) uit hunne betrokkingen te ontslaan,
leidde den Landvoogd in Januarij 1871 tot eon voorstel
om het bewuste artikel te wijzigen.
De noodzakelijkheid dier wijziging is echter hier te lande
niet erkend kunnen worden. Aan do Indische regering is
medegedeeld (September 1871), dat, ook blijkens do geschiedenis der betrokken artikolon van het Reglement op
de rp"terlijke organisatie, de aizetbaarheid van de leden
der regterlijke magt, behoudens de speciale regeling ten
aanzien van het Hooggeregtshof, vastgesteld bij art. 95 van
het Regeringsreglemont, moest geacht worden opgesloten te
liggen in art. 16, 1ste lid, van eerslgenoemd reglement,
houdende dat in Nederlandsch Indie geene benoeming van
regterlijke ambtenaren voor hun leven plaats heeft.
Hooggeregtshof. Eene gewenschte verligting van werkzaamheden mag verwacht worden van het onder § 3
(Revisie) vermeld Koninklijk besluit van den 20sten April
1872, n°. 24.
Aan de griffie is tot het bijwerken van bostaanden
achterstand buitengewone hulp moeten verleend worden.
Volgens Indisch Staatsblad 1863, n c . 6 1 , konden de
president, de vice-president en de leden van het Hoogge-

Regtbanken vin omgang. Ter bevordering van eene meor
gelijkmatige verdeeling en spoediger afdoening van werkzaamheden in de uit twee regentschappen bestaande afdeeling Ponorogo van het gewest Madioen, is bepaald dat
de regtbank van omgang niet alleen op de hoofdplaats van
het regentschap Ponorogo, maar ook op die van het re
gentschap Soemorotto zitting zal honden [Indisch Stciatsblad 1871, n". 127).
Ten gevolge van de indeeling van het regentschap Ambal der residentie Bagelen bij de regentschappen Ko- toardjo, Keboemen en Karang-anjer, en oprigting van de
af'deeling Koeio-ardjo onder bestuur van een adsistentresident (Indisch Staatsblad 1872, n°. 46), zullen de zittingen van het omgaand geregt ter hoofdplaats Ambal komen te vervallen en voortaan overeenkomstig het voorschrift van de ordonnantie van den 31sten December 1866
(Indisch Staatsblad 1867, n°. 2] gehouden worden ter hoofdplaats van h'.t regentschap Koeto-ardjo.
Het geval heeft zich voorgedaan dat oen omgaand regter
zich bezwaard achtto in eene zaak als regter zitting te
nemen, nadat door hem in zijne vroegere betrekking van
ambtenaar van het openbaar ministerie, in dezelfde zaak eene
strafvervolging was ingesteld en een onderzoek gehouden.
De Gouverneur-Generaal, gebruik makende van de hem
bij art. 103 van het Reglement op de regterlijke organisatio verleende bevoegdheid, heeft de behandeling van
bedoelde strafzaak opgedragen aan een lid uit den raad
van justitie, tijdelijk benoemd tot waarnemend omgaanden regter.
Landraden. De werkzaamheden bij de landraden, inzonderheid op Java en Madura, nemen voortdurend t o e ,
zoodat het op vele plaatsen niet mogelijk is met het toegestaan griffie- en klerken-personeel allo stukken binnen
den voorgeschreven termijn af te werken en ter revisie
aan het Hooggeregtshof in te zenden.
Talrijk zijn dan ook voortdurend de voorstellen die inkomen, hetzij tot aanstelling van een afzonderlijken griffier bij eon zoodanige regtbank, in stede van die betrek king als bijwerk op te dragen aan een commies of klerk
op het kantoor van het hoofd van gewestelijk of plaatselijk
bastuur, hetzij tot verhooging van het voor klerkenloonen
en schrijfbehoeften vastgesteld bedrag, hetzij tot het verleenen van buitengewone hulp om bestaanden achterstand
bij to werken , of' het ontstaan van achterstand te voorkomen.
Op vele plaatsen werden daarom ambtenaren van het
binnenlandsch bestuur tot buitengewoon substituut-griffier
benoemd, en wegens dringende noodzakelijkheid buitengewone hulp ter bijwerking van den achterstand verleend.
De vestiging van een nieuwen landraad ter hoofdplaats
Soemorotto (Madioen) is geschied op denzelfden grond als
waarop de omgaande regtbank aldaar zitting houdt (Indiscli Staatsblad 1871, n°. 127).
In verband met de voorgenomen plaatsing van een viertal
adsistent-residenten in de binnenlanden van Soerakarta
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(zie hoofdstuk © , § 82 hiervoren) bestaat het voornemen
de bepalingen omtrent de uitoefening der justitie en politie
in dat gewest (Indische Staatsbladen 1847, n° 3 0 , on 1848,
n». 9) * in dien zin te ivyzigen . dat in elk der hoofdplaatsen
van de dus in 't leven te roepen adsistent-residentien
eene regtbank «orde ingesteld, welke kennis neemt van
dezelfde zaken als prodoto ter hoofdplaats Soerakarta.
en deze op dezelfde wijze beregt, met dien verstande dat
de resident vervangen wordo door den adsistent-resident.
De thans reeds aanwezige civile regtbanken (Indisch Staatsblad 1854, n°. 32), voor zoover zij op de standplaatsen
der adsistent-residenlen zitting houden, zullen dan kunnen
regtspreken in zaken van misdrijf en overtreding, evenals
de landraden in de gouvernements-residentien.
Residentsgeregten.
De plaatsen waar residentsgeregten
worden gehouden, zijn vermeerderd met Tjiandjoer in de
Preanger regentschappen (Indisch Staatsblad 1871 , n ° . 121)
Emolumenten der griffiers. Het denkbeeld om tot eene
veranderde regeling te geraken nopens de bestemming van
de zoogenaamde emolumenten der griffiers bij de raden
van justitie en het Hooggeregtshof, ook in verband met
eene welligt wenschelijk te keuren afscheiding der thans
gecumuleerde betrekkingen van hypotheekbewaarder en
griffier (zie het vorig verslag bladz. 50), is nog niet rijp
voor beslissing, in afwachting der in bewerking zijnde herziening van de ordonnantie op de overschrijving van den
eigendom van vaste goederen en het inschryven van hypotheken (Indisch Staatsblad 1834, n°. 27).
Inlandsche officieren van justitie. Eene algemeene regeling
van het oppassers-personeel bij de ambtenaren van het
inlandsch openbaar ministerie is bij den procureur-generaal
in behandeling.
Geregtelijke statistiek. De geregtelijke statistiek van N e derlandsch Indie over 1868 en 1869, die als bijlage H bij
het vorig verslag was overgelegd, is sedert niet door de
toezending van dusdanige nadere opgaven gevolgd.
§ 6.

Militaire strafregt en regtspraak.

De in den laatsten tijd genomen tijdelijke maatregelen
in 't belang eener geregelde afdoening der militaire strafzaken
in de tweede militaire afdeeling op J a v a , werden op den
in 't vorig verslag, bladz. 5 1 , bedoelden voet, te rekenen
van 10 Januarij 1872 door eene definitive regeling vervangen, bestaande in de oprigtiDg van een tweeden kiijgsraad in genoemde afdeeling (te Willem I) en de indienststelling daarbij als auditeur-militair van een daartoe in
het bijzonder aangesteld regterlijk ambtenaar (Indisch Staatsblad 1871, n°. 227).
In de gebleken onvoldoendheid der bestaande bepalingen
omtrent de wijze van tenuitvoerlegging van in appèl door
het Hoog Militair Geregtshof gewezen sententien werd,
met wijziging in zoo verre van de artt. 62 en volgende
van de provisionele instructie voor genoemd collegie (Indiseh Staatsblad 1819, n°. 21), voorzien bij 's Konings besluit van 16 Junij 1872, n». 5.
De salarislijst voor de abtenaren bij het Hooggeregtshof
en de raden van justitie (Indisch Staatsblad 1822, n°. 11)
was nimmer uitdrukkelijk toepasselijk verklaard op de
ambtenaren dienstdoende bij het Hoog Militair Geregtshof.
Die toepasselijkverklaring vond alsnog plaats bij ordonnantie van 29 December 1871 (Indisch Staatsblad n°. 223).
Het gebouw voor provoosthuis en militaire auditie te
Willem I is in Januarij 1872 gereed gekomen.
Bij het nieuw tarief voor bureaukosten, enz., behoorende
bij het algemeen reglement van administratie voor de
landmagt in Nederlandsch Indie (Indisch Staatsblad 1871,
nG. 144 a ) , zijn mede geregeld de indemniteiten voor schrijfloonen en schrijfbehoeften toegekend aan de auditeursmilitair en waarnemend auditeurs-militair in Nederlandsch
Indie.
De door den legerkommandant gedane voorstellen tot
regeling der uitoefening van het regt van reclame (zie
vorig verslag blz. 51), zyn bij den directeur van justitie

in behandeling en zullen eerlang aan
den ingediend.
§ 7.

de regering wor-

Tusschenkomst van den Gouverneur-Generaal in
zaken van de justitie.

Regt van gratie. De verzoeken om gratie, geheel of gedeeltelü'k van straf, daaronder begrepen die om wijziging
der uitgesproken straf en verandering der aangewezen
strafplaats, zijn minder in aantal dan in 1870.
Toen waren er 1018 verzoeken gedaan, thans 816.
Van dezen zijn ingewilligd 480, tegen 551 in het vorig
j a a r en afgewezen 336, tegen 467 in 1870.
Van welken landaard de verzoekers waren, van welke
straffen of beschikkingen gratie, remissie of wijziging werd
verzocht, en van welke die werd verkregen, blijkt uit de
volgende opgave:
BESCHIK»
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BESCHIKKINGEN.
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Onder de personen die gratie kregen, waren er 445
tegenover 350 in het vorig j a a r , aan wien zy geschonken
werd bij gelegenheid der viering van 's Konings verjaardag.
Daaronder waren 60 Europeanen, waarbij 53 militairen
en 385 inlanders en met dezen gelijkgestelden, waaronder
38 militairen.
Onder de Europeanen waren er 16, waarvan 14 militairen, en onder de inlanders 167, waarvan 15 militairen,
die geheele kwijtschelding der verdere straf ontvingen ; de
overigen ontvingen eene remissie van 2 j a r e n , 1 j a a r , 6
maanden en 3 of 2 maanden.
Het aantal Europeanen veroordeeld tot de doodstraf en
dien ten gevolge het aantal verzoeken om gratie van die
straf is aanmerkelijk toegenomen, ten gevolge van de door
het Hooggeregtshof sedert Junij 1870 gevolgde jurisprudentie, volgens welke nagenoeg op elke feitelijke insubordinatie vallende in do termen van art. 100 van het Crimineel Wetboek voor de landmagt, de daartegen bedreigde
straf des doods werd uitgesproken.
De 38 Europeanen, die gratie van de doodstraf ontvingen en de twee personen van den zelfden landaard aan
wie die straf werd voltrokken waren allen militairen, die
zich schuldig hadden gemaakt aan feitelijke insubordinatie,
12 hunner, waaronder de beide geëxecuteerden, na reed»
een of meermalen te dier zake tot straf te zijn veroordeeld
geweest.
Onder de inlanders, die gratie van de doodstraf ontvingen waren twaalf militairen; aan vijf werd die straf
voltrokken, twee hunner waren veroordeeld wegens feitelijke insubordenatie, twee wegens moord en moedwillige
verwonding en één wegens feitelijke insubordenatie on
moedwilligen doodslag.
Ouder de 7 , die gratie ontvingen, waren 6 veroordeeld
wegens feitelijke insubordinatie en 1 wegens het aanstoken
en bewerken van eene militaire zamenrotting.
Van de overige 52 inlanders en gelijkgestelden tot de
doodstraf verwezen, werd die straf aan 22 ten uitvoer gelegd, die veroordeeld waren: 15 wegens moord ; 3 ter zake
van diefstal met geweld op den openbaren weg; 1 wegens
lastgeving tot moord; 1 wegens moedwilligan doodslag en
diefstal; 1 ter zake van diefstal met geweld in vereenigde
en gewapende bende en moedwilligen doodslag en 1 wegens
zamenspanning en gewelddadig verzet tegen het gevestigd
gezag gepaard met moord.
Bovendien werd 1 vreemde Oosterling ter zake van moord
met don dood gestraft.
Van 29 inlanders, niet militairen , waaronder 2 vrouwen ,
die gratie van de doodstraf kregen, wnren 23 veroordeel»
den ter zake van moord, 3 wegens diefstal bij Dacht gepaard met moord en 1 wegens diefstal bij nacht in ver-

eenigde gewapende bende; de twee vrouwen, aan wie die
gunst geschonken w e r d , waren veroordeeld de eene ter
zake van moord door lastgeving, de andere wegens vergiftiging.
Verzoeken om vryge9teld te worden van de straf van
tentoonstelling, zijn in vergelijking met het vorig jaar zeer
weinig gedaan; slechts een inlander meldde zich daartoe aan.
Gratie van de straf van laarzen is verleend aan een
Europeschen en twee inlandsche matrozen.
Op een verzoek om gratie van de straf van cassatio met
eerloosverklaring door den zeekrijgsraad opgelegd ter zake
van onbehoorlijke administratie van toevertrouwde landsgoederen, werd afwijzend beschikt.
De verzoeken om gratie van straf van bloedgeld (bangoen) waren afkomstig van inlanders door de rapat in de
afdeeling Kikim (residentie Palembang) ter zake van doodslag en moord tot die straf verwezen.
Als niet op dozen staat voorkomende, verdient nog vermelding de geheele kwijtschelding van straf in Maart 1872,
op voorstel van den gouverneur van Celebes on onderhoorigheden, verleend aan vier tot dwangarbeid veroordeelde inlanders, die hunne straf in dat gewest on Iergingen , ter belooning voor het door hen gehouden gedrag
bij het gewelddadig verzet tegen den Europeschen gezaghebber en den aanval op het etablissement te Bikeroe in de
Oosterdistricten van Celebes op 24 November 1871.
Op een vroeger door haar genomen besluit, waarbij een
ter zake van verzet tegen het bestuur en het organiseren
van een opstand in de marga Soengie-Kroë (Palembang)
ter dood veroordeelden inlander gratie werd verleend van
die straf, met verandering in die van levenslangen dwangarbeid buiten den ketting te ondergaan te Makassar, is
de Regering teruggekomen uit overweging, dat de doodstraf ingevolge de wet niet in levenslangen dwangarbeid
had mogen zijn veranderd, en heeft zij den veroordeeldo
gratie van de straf van levenslangen dwangarbeid verleend,
met verandering in die van dwangarbeid buiten den ketting
voor den tijd van twintig en eene remissie van twee jaren
op dien tijd.
Ter gelegenheid van de viering van de verjaring van
's Konings geboortedag op den 19 Februarij 1872 werd bij
wege van gratie aan een inlander, die ter zake van doodslag van verschillende personen voor onbepaalden tijd uit
de Lanipongsche districten naar Amboina was verbannen
om aldaar op den voet van eon tot dwangarbeid in den
ketting veroordeelde te arbeiden , vergund naar zjjne geboorte- of laatste verblijfplaats terug te keeren.
§ 8.

Bijzondere regten.

Regt van verblijf. Zoo als nog in 't vorig verslag kon
worden aangestipt, kreeg de sedert gernimen tijd aanhangige herziening der verordeningen betreffende de toelating
en vestiging van Kurupeanen en daarmede gelijkgestelden
in Indie (Indisch Staatsblad 1861, n°. 40 en 41) haar beslag bij Koninklijk besluit van 15 September 1871, n°. 1,
sedert in Indie afgekondigd onder dagteekening van 20
Maart 1872 (Indisch Staatsblad n°. 38), te gelijk met eene
in het belang der behoorlijke toepassing van het besluit
door den Gouverneur-Generaal vastgestelde instructie ter
zake voor de hoofden van gewestelijk en plaatselijk bestuur in de havens voor den algemecnen handel opengosteld (Indisch Staatsblad 1872, nQ. 39.)
Even als het vroegere besluit in Indisch Staatsblad 18fil,
n°. 4 0 , bevat het nu geldendo, regelen zoo omtrent de
toelating in Indie als omtrent de vergunning tot inwoning.
De vaststelling door den Gouverneur-Generaal, tegelijk
met de bovenvermelde afkondiging. eener nieuwe ordonnantie omtrent de toelating en vestiging in Indie van
Oostersche vreemdelingen , en eener daarmede zamenbangende instructie voor de betrokken hoofden van gewestelijk en plaatselijk bestuur (Indisch Staatsblad 1872, n°. 40
en 41) had slechts ten doel de voor de genoemde vreemdelingen bestaande voorschriften in overeenstemming te
brengen met do thans voor Europeanen geldende regelen. In hoever intusschen uit andere oogpunten eene
nadere regeling van het onderwerp mot betrekking tot
vreemde Oosterlingen noodig of wenschelijk i s , maakt nog
een punt van voortgezet onderzoek uit.
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Gebruik makende van do in 't vorig verslag (bladz. 53)
bedoelde Koninklijke mugtiging, werd door den Gouvertieur-Gonerual, bij ordonnantien van 9 Octobor(1871 (Indischr Staatsbladen n°. 145 en 140), ou van 22 January
1872 (Indisch Staatsblad n°. 9 ) :
V. art. 1 der ordonnantie van Indisch Staatsblad 1866,
n*. 57 (vestiging van vreemde Oosterlingen in wijken), in
dier voege gewijzigd, dat de aanwijzing der wijken zelve
niet meer goschiodt door den Gouverneur-Generaal, maar
door de hoofden van gewestelijk bestuur. De Landvoogd
bepaalt er zich nu t o e , de plaatsen aan te^wyzen waar hij
wijken noodig acht;
2°. overeenkomstig dit laatste dio plaatsen bepaald voor
geheel Nederlandsen I u d i e . m e t uitzondering van de residentie Riouw, welke bij Indisch Staatsblad 1866, n°. 1 0 1 ,
van de toepassing onder andere der verordening omtrent
de wyken der bedoelde vreemdelingen is uitgesloten.
Opgaven betreffende het aantal dor gedurende 1871 ter
inwoning in Nederlandsch Indio toegelaten Nederlanders
en Westersche en Oosterscho vreemdelingen, en tot vestiging elders dan wel op plaatsen waar een gouverneur,
resident of adsistent-resident is gevestigd, en dan in voor
den algemeenen handel geopende havens, worden aangetrofF?n in den als bijlage hierbij gevoegden staat.
Do beperkende bepalingen ten aanzien van het reizen
van vreemde Oosterlingen in de Preanger regentschappen,
vervat in de resolutien van den 6den Junij 1820, n°. 2 3 ,
en 9 Januarij 1821, n". 11 (Indische Staatsbladen n°. 27 en
4), en gehandhaafd bij de ordonnantien van den 21sten
Julij 1863 en 2 Julij 1870 (Indische Staatsbladen n°. 83 en
80), volgens welke passen tot reizen in dat gewest alleen
mogen verleend worden aan vreemde Oosterlingen , die in
genoemde residentien waren toegelaten, zijn ingetrokken
bij de ordonnantie van den 24sten September 1871 (Indisch
Staatsblad n°. 130).
*
Van de bij art. 47 van het Reglement op het beleid der
regering van Nederlandsch Indie geschonken bevoegdheid
tot het verwijderen van personen bij wijze van politieken
maatregel, heeft de Gouverneur-Generaal in Maart j l .
gebruik gemaakt om de hoofdaan leggers en hoofdschuldigen
in den opstand van WANKANG en zijne volgelingen in de
Zu r der-en Ooster-afdeeling van Borneo (zie hoofdstuk C , § 3)
voor zoover zij gevat zijn en het onderzoek reeds is afgeloopen, in het belang der openbare rust en orde uit dat
gewest te verwijderen en te verbannen: 41 naar het eiland

jingen in dergelijke gevallen zich op grond van de 2de
alinea van a r t . 27 van het Reglement op het beleid der
regering in Nederlandsch Indie niet verder mogten u i t strekken dan tot de aanwijzing van de plaats, waar de
verbannen personen hun verblijf moeten houden, terwyl
daartoe in geval personen zich aan misdrijven hebben schuldig
gemaakt, tegen wier terogtstolling geene politieke bezwaren
bestaan, eerst kan worden overgegaan, nadat do verbanning door de regtbank van den vorst zal zyn uitgesproken.
Zij heeft daarom aan du hoofden van bestnur van g e westen, waar de zelf besturende vorsten aanwezig zijn, te
kennen doen geven, dat zij als regel heeft aangenomen,
dat de verwijdering van personen, die zich aan misdryf
hebben schuldig gemaakt, uit rijken waar het regt van
zelfbestuur bestaat, moet geschieden, hetzij krachtens vonnis van de bevoegde regtbank, hetzij, in geval van staatkundige redenen, krachtens bevelschrift van den vorst, in
welk laatste geval door den vorst aan de verbannenen
tevens een onderstand moet worden toegelegd, die voldoende is om hen voor gebrek to behoeden, zoolang zy
geen middel hebben gevonden om door arbeid in hun levensonderhoud te voorzien, terwijl in beide gevallen het
Gouvernement zich zal bepalen tot de aanwijzing der strafen verblijfplaatsen.

Drukpers. Op het gebied der drukpers verdient het
volgende vermelding.
Eene strafvervolging ter zake van lastor gepleegd door
middel van een verkocht en verspreid drukwerk, jegens
een openbaar ambtenaar, ingesteld tegen den schrijver van
een onder het opschrift: » Een d-r staaltjes hoedanig hot
politiereglement te Makassar gehandhaafd w o r d t " , in de
Suerabaija-courant van September 1871, n3. 227, verschenen
artikel, waarbij aan den adsistent-resident en magistraat
te Makassar strafbare en verachtelijke feiten werden ten
laste gelegd, heeft aanleiding gegeven tot eene belangrijke
beslissing van het Hooggeregtshof, regt doende in revisie
van een vonnis van den raad van justitie te Soerabaija,
waarbij was beslist, dat het beweren van den beklaagde,
dat hij in staat was om door getuigen het bewijs te l e veren van de waarheid der door hem ten laste van den
magistraat gepubliceerde feiten, hem niet kon baten, op
grond dat art. 284 van het Strafwetboek voor Europeanen
ook op drukpers-delicten van toepassing i s , en dit artikel
als bewijs daarvoor alleen aanneemt eene regterlijke uitspraak of andere authentieke acten en dus het bewijs door
getuigen uitsluit, heeft het Hof op grond van art. 6
der overgangsbepalingen van het Strafwetboek voor E u Banda en "i, met name GOESTI BRAHIM en GOESTI K A S I R ,
ropeanen on van hot gemis van voorschriften omtrent het
naar Amboina.
bewijs van misdrijf van laster door drukpers gepleegd, in
Voorts zijn een vijftal inlanders, dio zich schuldig hadden
strijd met zijne vroegere jurisprudentie, aangenomen d a t ,
gemaakt aan verzet en opruijing tegen het wettig gezag in
gelijk onder de werking van het vroegor in Indie vigerend
Limbotto (af'deeling Gorontalo, residentie Menado) vandaar
Romeinsch en oud-Hollandsch regt, ook thans nog het
naar Batavia verwijderd.
aan ieder van laster beschuldigden persoon vrijstaat om
Aan zekeren radja N G A , in 1859 in het belang der opendoor alle middelen, opgenoemd in art. 371 van het R e bare rust en orde uit de residentie Riouw naar het eiland
glement op do strafvordering, dus ook door getuigen, de
Banda verbannen; aan pangeran PANDITA RATOE, om dewaarheid te bewijzen van door hem aan derden ten laste
zelfde reden in 1866 uit de afdecling Makak:in (residentie
gelegde feiten (arrest 3 Februarij 1872, IndLch Weekblad
Palembang) naar de hoofdplaats van dat gewest verplaatst,
van het Regt, n". 451 en 459).
en aan den gewezen laksamana van Batoe-Bara, POETRA
RADJA, en zijnen zoon den orang-koja AFDOELLAH. op
Een.o andere niet onbelangrijke beslissing is die van den
denzelfden grond uit het rijk van Siak en onderhoorighedei;
raad van justitie te Padang dd. 19 Januarij 1871, waarbij
(residentie Riouw) in 1866 naar de hoofdplaats Madioen
de drukker en verspreider van de Sumatra-courant ter zake
verwijderd, werd door den Gouverneur-Goneraal vergunning
van een onder het opschrift: » Sumatra Croniek" in dat
verleend om naar hunne vroegere verblijfplaatsen terug
nieuwsblad gepubliceerd artikel, dat als honend en smadend
te koeren.
voor den adsistent-resident voor de politie te Padang werd
beschouwd, was veroordeeld tot drie jaren gevangenisstraf,
Bij nadere beschikking werd aan den pangerang RASSIP
echter bij arrest van het Hooggeregtshof dd. 10 Mei 1871
uit de Pasoemahlanden , met opheffing van het verpligt vermet vernietiging en wijziging van het vonnis verminderd
blijf te Bandar (onder-afdeeling Pasoeinah) zie vorig verslag
tot eene maand. (Indisch Weekblad van het Regt n". 411).
bladz. 5 3 | , vergund naar zijne vroegere woonplaats terug
te keeren.
Bij een arrest van 12 December 1871 heeft het HoogVoortdurend kwamen verzoeken in van vorsten in Nedorgeregtshof, met bekrachtiging van een vonnis van den
landsch Indie, aan wien het zelfbestuur is gelaten, om
r a a d ' v a n justitie te Soerabaija, uitgemaakt, dat laster
personen behoorende tot de inheemsche bevolking van hun
door middel van een verkocht en verspreid drukwerk, ook
rijk, wier verblijf' aldaar gevaarlijk wordt geacht voor de
kan gepleegd worden door het vragender wijze voorstellen
openbare rust en orde, of die, zich aan misdrijf schuldig
van feiten.
gemaakt 'nebbende, om staatkundige redenen niet volgens
Gedurende het j a a r 1871 waren hangende 15 vervolgingen
de wetten en instellingen des rijks kunnen worden te regt
ter zake van vergrijpen tegen het regloment op de drukwergesteld, door den Gouverneur-Generaal buiten het rijk te
ken, waarvan 6 reeds in het vorige jaar aanhangig gemaakt
verwijderen.
en 9 nieuwe aangebragt. Van de in het vorige jaar onafgoduan gebleven vervolgingen waren 3 in behandeling
De Regering was echter van oordeel, dat hare bemoei-
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by den raad van justitie» te Samarang, 1 by dien te Soera
baiju en 2 bij dien te Pr.dang, van die in den loop van
1871 ingesteld, werden er aangebragt by den raad van
justitie te Samarang 4 , bij dien te Soerabaya 3 en by dien
te Padang 2.
Alle vervolgingen geschiedden op aanklagt van de beleedigde party , geene enkele ambtshalve. Hangende waren
er nog bij het einde van het j a a r 8 , terwyl 6 waren afgedaan en 1 niet verder werd vervolgd. De afgedane
eindigden : 4 met eene veroordeoling en 2 met eene vry spraak.
Strandvonderij.
Slechts in enkelo gewesten levert de betrekking van strandvonder eenige werkzaamheden op door
het aanspoelen of opvisschen van voorwerpen of het stranden
van schepen. Dit kwam in het afgeloopen jaar voor in
de gewesten M a d u r a , Palembang, B a n k a , Billiton en
Celebes on onderhoorigheden.
Als schuldig aan diefstal van goederen afkomstig van
het op het Prinseneiland in 1870 gestrande schip Reien
Nicholson zijn door het Hooggeregtshof, regtdoende in revisie van vonnissen van den landraad te Tjiringien in
1871 , 48 inlanders veroordeeld tot een j a a r dwangarbeid
buiten den ketting (Indisch Weekblad van het regt n". 451).
Pandelingschap. Nopens eene herziening der bestaande
verordeningen omtrent het pandelingschap en tevens ter
beantwoording van eenige door het Opperbestuur omtrent
dit onderwerp gedane vragen , is door den directeur van
justitie (in September 1871) een uitvoerig rapport aan de
regering uitgebragt, waarbij is in overweging gegeven, om
de verbodsbepaling in artikel 1 der ordonnantie regelende
het pandelingschap {Indisch Staatsblad 1859, n°. 43) u i t t e
strekken tot geheel Nederlandsch I n d i e , met handhaving
van art. 4 dier ordonnantie betreffende de rijkjes aan wier
vorsten het regt van zelfbestuur en aan wier bevolking
het genot harer politieke en huishoudelijke regten is gelaten , waarop van toepassing blijft het beginsel van art. 3
van het besluit van 7 Julij 1859, n°. 9 , om slechts indirect door invloed en overreding te werken , en met bepaling, dat de bestaande pandelingen onderworpen blijven
aan de voor hen gemaakte bepalingen, met dien verstande
dat met 1880 het pandelingschap geheel moet opgehouden
hebben.
Deze aangelegenheid maakt nog een punt van overweging bij de Regering uit.
Slavernij.
In de bezittingen buiten J a v a en Madura is
do slavernij in meer of mindere mate blijven bestaan, zoowel in die gedeelten , waar de vorsten en volkon, ofschoon
onder ons regtstrëeksch gezag staande, nogtans in het genot
hunner eigene wetten en instellingen zijn gelaten, als in die
waar de vorsten en volken niet onder ons direct gezag staan.
Door de Indische regering is mot het Opperbestuur in
overleg getreden nopens hetgeen tot uitroeijing der slavernij behoort gedaan te worden.
Pand- en beleenhuizen. Het onderzoek naar de punten
die in het belang eener goede werking van de ordonnantie
van 17 Octobor 18fi9 (Indisch Staatsblad n°. 85) betreffende
het uitleeuen van geld op pand, herziening behoafden (zie
het vorig Verslag, bladz. 54) heeft geleid tot eenige w y zigingen — ordonnantie van 29 September 1871 (Indisch
Staatsblad n°. 136), — welke voornamolyk ten doel hebben
de uit te oefenen controle voor den pandhouder minder bozwarend te doen zyn, als middel om de uitoefening van
het bedrijf meer aanlokkelijk te maken en de daardoor te
verwachten concurrentie, die daling van de rente moet ten
gevolge hebben , ten goede van den pandgever te doen komen. Zoo zyn de verpligte aankondigingen in het officieel
nieuwsblad , betreffende den verkoop der verstane panden ,
zoowel in aantal als omvang verminderd , en is eeno gewenschte meerdere speling gelaten in de termijnen, binnen
welke de verkoop moet plaats hebben. Do meening dat de
rente-berekening per j a a r den pandhouder kan leiden tot
opdryving van het bedrag, ten einde by beleeningen per
maand on per dag geene te lage percentage ('/lf en '/,,, van
de jaarlrjksche rento) to bekomen, heeft wijders doen voor•
schryvon, dat de interest bepaald wordt per j a a r , per
maand en per dag , naar gelang de beleeningen bij zoodanige tydvakken geschieden.

By eene latere ordonnantie — van 3 November 1871
(Indisch Staatsblad n°. 164) — werd het in het belang der
controle noodig gokeurd voor de inrigting en bijhouding
van het pandboek een model vast te stellen, waardoor
de boeking der vereischte gegevens, schier dezelfde die
tot dusver plagten gevorderd te worden, wordt verduidelykt en vereenvoudigd.
Ofschoon de meeste hoofden van gewestelyk bestuur
beweren, dat de bevolking met de afschaffing van de
pandjespacht weinig gebaat i s , dewijl er te weinig concurrentie is, en de renten te hoog worden berekend,
levert toch eene vergelyking van het aantal gedurende
1871 verleende licentien tot het houden van pand- en
beleenhuizen met dat gedurende 1870 uitgereikt, een gunstig
resultaat op
Terwyl in 1870 op J a v a en Madura 316 en op de
buitenbezittingen 55 licentien werden uitgereikt, bedroeg
haar aantal in 1871 voor J a v a en Madura 785 en voor
do buitenbezittingen 6 7 , dus voor 1871 eene meerderheid
van 169 voor de eerstbedoelde en van 12 voor de laatstbedoelde eilanden, bij welke meerderheid nog gevoegd moet
worden het aantal licentien, gedurende 1871 verleend in
de residentien Preanger regentschappon e n T i m o r , dat niet
is opgegeven.
Behalve in de residentie Madioen, waar het aantal
licentien met 2, en in het gouvernement Celebes en onderhoorigheden en in de residentie Amboina, waar het met
1 is verminderd, en in de gewesten Lampongsche districten
en Ternate, waar het gelijk bleef, is overal elders het
aantal pandhuizen toegenomen.
§ 9. Personen en inrigtingen met het regiswezen in verband.
Advocaten en procureurs. Het aantal der regtspraktizijns
in Nederlandsch Indie bedroeg op ultimo December 1871
28. Van dezen waren aangesteld bij het Hooggeregtshof 1 1 ,
by den raad van justitie te Samarang 8, bij dien te Soerabaija 8 , waarbij 1 die wegens het gemis van den
doctoralen graad slechts als procureur mag fungeren, en
bij den raad van justitie te Padang 1.
Het denkbeeld om , met wijziging van art. 317, alin. 1,
en toepassing van art. 2, van dat artikel van het Reglement
op de burgerlijke regtsvordering, over te gaan tot de aanstelling van een lands-advocaat, heeft aanleiding gegeven
tot eene gedachtonwisseling tusschen het Opperbestuur en
do Indische regering. Bij het opmaken van het verslag
waren de daarop betrekking hebbende bescheiden door den
directeur van justitie in handen gesteld van den procureur-generaal bij het Hooggeregtshof om diens gevoelen in
te winnen.
Notarissen. Door het weder verbinden (Indisch Staatsblad 1871, n°. 214) van het notariaat on vendumeesterschap te Poerwakarta (Krawang) aan de betrekking van
gewestelijk secretaris (vergelijk het vorig verslag blz. 54)
werd het aantal plaatsen als standplaatsen voor afzonderlijke
notarissen aangewezen van 37 tot 36 teruggebragt.
Sedert zijn ook te Rembang, Tagal en Pekalongan afzonderlyke notarissen aangesteld. Die te Rembang en Tagal
werden tevens met het vendumeesterschap belast, terwyl
te Pekalongan een afzonderlijk vei.du-departement werd
ingesteld (Indisch Staatsblad 1871, n°. 218).
Ken onderzoek of niet op moerdero plaatsen in de buitenbezittingen , waar het notariaat en vendumeesterschap
nog als bij-betrekking aan administrative ambtenaren is
opgedragen, de inkomsten aan dezo functien verbonden
genoegzame middelen van bestaan opleverden voor eene
afzonderlijke vervulling, leidde tot de bevinding, dat dit
voor alsnog alleen te Bandjermasin (Zuider- en Ooster-afdeeling van Borneo) het geval was. Uit dien hoofde is
in Junij jl. magtiging verleend om ook daar over te gaan
tot afscheiding van genoemde functien van de betrekking
van secretaris der residentie. Tot dus ver zyn in de buitenbezittingen afzonderlijke notarissen alleen gevestigd te
P a d a n g , Palembang en Makassar.
Ten opzigte van de verpligting der notarissen om van
de onder hunne berusting zynde acten van uitersten wil
na den dood der erflaters, volledige afschriften aan de
betrokken weeskamers te zenden, w e r d , ter wegneming
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van de ten deze bestaande onzekerheid, alsnog uitdrukkelijk
uitgemaakt, dat de inzending der bedoelde afschriften kosteloos moet geschieden, dat is vrij van zegel en zonder
berekening van legos (Indisch Staattblad 1872, n°. 51).
Aan den directeur van finantien is opgedragen om, in
overleg met zijnen ambtgenoot van justitie , de noodige onderzoekingen en casu quo voorstellen te doen tot verwezenlijking van het denkbeeld om de verpligte tusschenkomst der vendukantoren bij openbare verkoopingen van
onroerende en roerende goederen in Nederlandsch Indie
af te schaffen, en daartoe het ministerie van de notarissen
te gebruiken op den voet van de in Nederland bestaande
regeling , en daarbij tevens na te gaan , hoeveel in de laatste
jaren reeds voor 's lamls schatkist is verloren gegaan,
zoowel bij de vendu-administratien van notarissen als bij
dio der vendu-kantoren en der als vendu-meesters optredende ambtenaren.
Naar aanleiding van klagten over het onvoldoende van
het thans geldend tarief bepalende het honorarium der
notarissen en de voorschotten, die zij in rekening mogen
brengen (Indisch Staatsblad 1851, n*. 27), is den directeur
Tan justitie opgedragen het bestaande tarief te herzien op
den voet der Nederlandsch© wet van 31 Maart 1847
(Nederlandsch Staatsblad n°. 12).
Tolken. De aanstelling van een tolk voor de Hoogduitsche taal bij den raad van justitie te Batavia had in
1871 plaats.
De noodzakelijkheid om over te gaan tot de aanstelling
van een door het Gouvernement bezoldigden translateur
voor de Soedanesche taal in de gewesten waar die taal
gesproken wordt, heeft geleid tot het besluit om een geschikt inlander voor die betrekking van gouvernementswege
te doen opleiden.
In het belang eener behoorlijke organisatie en werking
van het in China op te rigten Nederlandsch consulaatgeneraal zal daarbij een der in Indie aanwezige Chinesche
tolken voorloopig als secretaris optreden. In Junij jl. is
de Gouverneur-Generaal gomagtigd een dezer ambtenaren ,
met behoud zijner Indische bezoldiging, tot dat einde voor
een jaar naar Shangai te detacheren. Zooveel mogelijk
zal van die zending ook partij worden getrokken voor de
Indische dienst, onder andere door den te detacheren tolk
de beoefening op te dragen van een hem onbekend, maar
nogtans door een deel der in Indie aanwezige Chinezen
gesproken wordend dialect.
Wees- en boedelkamers. Door de Indische regering is
eene nieuwe ontwerp-instructie voor de weeskamers in
Nederlandsch Indie in geroedheid gebragt, tot welker vaststelling in April j l . de magtiging des Konings is gevraagd.
Aan den Gouverneur-Generaal is te kennen gegeven, dat
hij, bij intrekking van art. 70 der overgangsbepalingen
tot de nieuwe wetgeving, krachtens art. 416 Burgerlijk
Wetboek, bevoegd is de nieuwe instructie vast te stellen
buiten bemoeijenis van het Opperbestuur. Het ontwerp
huldigt het reeds aangenomen beginsel (zie het verslag van
1870, bladz. 40) dat de weeskamers z\jn collegien van
staatswege ingesteld, wier kosten ten laste en wier inkomsten ten bate komen van den Staat.
De in het vorige j a a r genomen tijdelijke maatregel, om
aan de weeskamer te Batavia nog een buitengewoon derde
commies toe te voegen en de gelden voor klerken, schrijf-

en bureaubehoeften te verhoogen, is dit j a a r bestendigd
geworden.
De vermeerdering van personeel, verhooging van de
bezoldiging en van het bedrag voor klerkenloon, schryfen bureaubehoeften, toegestaan voor de wees- on boedelkamer te Soerabaija (zie vorig verslag bladz. 55), is vastgesteld bij Indisch Staatsblad 1872, n°. 16).
Do ontworpen nieuwe instructie voor het collegie van
boedelmeestors te Batavia is nog b\j het departement van
justitio in behandeling.
De vraag of do Regering zich geregtigd kon achten, het
door boedelmeesteren beheerde fonds van het Chineesch
hospitaal te Batavia tot 'stands eigendom te vorklaren,
werd in Februarrj jl. door de Indische regering in ontkennenden zin beslist, op grond dat bedoeld hospitaal,
blijkens zijn oorsprong en tegenwoordig bestaan, het karakter eener i stichting" bezit, zij het ook eener stichting
aan welke van regeringswege eenige sp3ciale heffingen zijn
geoctroijeerd (vergelijk het verslag van 1849, bladz. 76),
wier opbrengst voor eon goed deel tot de vorming van het
fonds had bijgedragen.
Intusschen is overwogen dat dergelijke octrooijen, waardoor subsidie wordt verleend in den vorm van afstand van
belastingen, met de thans geldende regelen van bestuur
niet zijn overeen te brengen, zoodat de magtiging van het
Opperbestuur is gevraagd, om de betrekkelijke regelingen
buiten werking te stellen, de bewuste belastingen » voor
zoover zij nog bruikbaar worden geacht " te doen strekken
ten behoeve van 's lands kas, en daarentegen op de bogrooting een post uit te trekken voor subsidien, welke van
staatswege noodig zullen blijken tot instandhouding van
het hospitaal en tot onderhoud van de uit de fondsen dier
stichting gesubsidieerd wordende armengestichten. Die voorstellen vereischten echter, alvorens rijp voor beslissing te
zijn, nadere toelichting, welke nog van het Indisch bestuur
wordt te gemoet gezien.
I n voldooning aan het Indisch besluit van 1 October 1870,
n*. 13 (zie vorig verslag, bladz. 55), is van het reservefonds van het collegie van boedelmeesteren te Batavia in
den loop van het jaar 1871 f 100 000, en in Januarij 1872
nogmaals eene gelijke som , als de eerste der vijfjaarlijksche
termijnen, waarin het bedrag van f 1 000 000 moet worden gestort, in 's lands kas overgebragt.
Mede is dit geschied met de inkomsten van het collegie
ten bedrage van f 15 421,88 over het jaar 1871.
Het aantal pupillen onder toezigt der wees- en boedelkamers bedroeg op ultimo December 1871 te Batavia:
weeskamer 1993, boedelkamer 1444; te Samarang 860; te
Soerabaija 1681; te Padang 205; to Makassar 66; te A m boina 7 5 , te Menado (?); te Banda 98 en te Ternate 36.
Op ultimo December 1871 waren bij de weeskamer te
Batavia aanhangig 70 faillite boedels; geliquideerd werden
in den loop van het jaar 1871, 4 1 ; bijgekomen zijner 1 7 ,
zoodat op ultimo December van het j a a r nog 46 boedels
te verevenen waren.
In den loop van het jaar is door de verschillende
weeskamers in Nederlandsch Indie uit hunne reservefondsen
in 's lands kas overgebragt eene som van f 2 1 5 028,65 5 ,
zoodat thans in het geheel is gestort (zie vorig verslag
t. a. p.), een bedrag van f 1 389 017,07.
De staat van beheer der wees- en boedelkamers over
1871 kan blijken in de volgende aantooning.
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Onder beheer zijndo kapitalen
op ultimo December.

Inkomsten gedurende

Bedrag

Kapitalen die gedurende het
jaar zgn uitgekeerd

het jaar.

COLLEGIEN.

dat gedurende

dat op ultimo

het j a a r

Voor

December

onder beheer geadministreer- Reservefonds.

was

is genomen.

Gewonnen renten.
aan den lande.
Ten behoeve

Ten behoeve

van gead-

van

Provisie-

Salarissen

ministreerden.

den lande.

penningen.

en leges.

uitgezet.

den.

f 405 525,63 f 2 248 501,73V4 f 922 275,485 f2 884 088,07* f

I

Renten

aan
Krachtens
uitgekeerd AdministratieT e r zake
door den
geadmiregter uit- van overbrenkosten enz.
aan geadging van
nistreerden. gesproken
vervallenver klaring reservefonds. ministreerden.

81051,04 f 107 192,02%
f23 333,95 f 1 489,25 f 213 942,521

»

f 145 000,00 f

11 831,42

165,15

n

»

13 225,79

2 796,09

n

100 000,00

a
77 917,04 E f 370 584,26

Waaronder voor het sequestraat:

Weeskamer te Batavia

56 732,23

Boedelkamer te Batavia.

Uitgaven gedurende
het jaar.

345 362,08

206 769,92

1 491 534,69

1 514 888,68%

2 135,135

772,78

185 918,29'/,

996 241,29

3 026 534,95

114 084,57% 1284 411,11

126 635,90

52 318,26

417 229,39

241539,125

174 347,37

2 269,00

95 801,88%

Waaronder voor het Chineesch hospitaal

7 005,76

1

108 871,075

»

52 600,00

28 362,91

24 953,746

en het bedelaarsgesticht:
95 254,89

4 040,73

81 700,00

1

ij

Soerabafja.

361 036,08

2 017 580,105 c. 35 835,20

2 086 173,106

98 010,696

8

Sumatra's Westkust (Padang)

\ Makassar

15 006,47

16 709,64

864 115,34

311 731,00

134 533,467,

108 900,00

14 212,246

4 829,25

72 901,745

(d) 73 526,736

8 128,00

»

II

M

232 545,056

1)

n

»

c. De som van f35 835,20
is na de storting der
contanten van bet
860
reservefonds
de
waarde der door de
kamer
ingekoclne
huizen der beleoningschuldigen.

23 917,42

d. Hierin is o. a. begropen de ontvangen
rente over bet 1ste
halfjaar 1871.

1 321,44

56 528,395

9 837,45

1681
e. Niet ten behoeve van
den lande maar van
de weeskamer zelve.

2 640,746

417,73

750,14

160,70

399,23

59,60

1 445,03

82,20

7 429,145

n

14 028,655

8 229,985

12 689,60

205

66

3 384,70

I

7 061,345

1

1444

8 217,815

e

Menado.

b. Waaronder begrepen de gelden van
het Chineesch hospitaal f865 144,50.

41 390,48
19 955,685

•

»

11 100,99

n

n

4 590,61

9 700,00

»

1

2 646,275

1645,215

1

»

2 428,91

21081,646

75

900,00

1 696,53

98

1863,995

*
Awboina

Ban da

4 177,59

4 380.00

65 495,086

53 902,275

9 072,78

22 263,46

62 492,27

2 696,44

2 752,085 e.

21 946,61

277,405

19 468,33

7 190,655

?

507,27
11557,71

1866,455
231,96 5

| TernaU

|

7 350,94

2 197,98

4 000,00

812,60
226,94

n

De cijfert van dezen staat zyn by het Departement van Koloniën niet kunnen worden nagegaan.

Aanmerkingen.

1993 a. Waarvan f80 923,92
uit 's lands kas betaald en f288 899,545
diverse uitgaven van
boedels bij liquidatie
als anderzins

62 747,46

11412,425

Samarang

Getal pupillen.

Bedrag

ti

i

i

t

Bijblad van de Nederlandsche Staats-courant

—

1872—1873

410,40

B

36
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ii. A l g e m e c n e R e k e n k a m e r en Comptabiliteit.
§ 1.

Algemeene

Rekenkamer.

Het behoud zoowel van de tijdelijk»' ambtenaren in F e bruarij 1870 toegestaan tot bijwerking van den achterstand,
wat de dienst van af 1867 betreft, als van hot buitengowone
personeel sedert 1867 in dienst voor de examinatio en
liquidatie van de verantwoordingstukken en het afsluiten
der begrootingen van vóór 1867, is ook door de Indische
regering voor alsnog onvermijdelijk geoordeeld. Bij de
ontwerp-begrooting voor 1873 is dan ook nog op gelijk
bedrag als de laatstelijk toegestane fondsen gerekend.
Intusschen is in Januari)' 1879, in het belang eener vermeerdering van het aantal dirigerende ambtenaren , tot eene
wijziging besloten in de inrigting van het vaste personeel
der Kamer (Indisch Staatsblad 1866, n°. 46), zonder dat
daaruit vermeerdering van uitgaven is voortgevloeid.
Krachtens eene in Mei jl. verleende Koninklijke magtiging
zal voortaan do Gonverneur-Generaal bevoegdheid hebben
de formatie van het ambtelijk personeel der Kamer beneden den rang van secretaris te regelen buiten medewerking van het Opperbestuur, mits blijvende binnen de
grenzen der begrooting en met behoud van de tegenwoordige
bepaling der bezoldiging hovon dien van klerk.
Bij besluit van 21 April 1872, n°. 2 , is door den Gouverneur-Generaal, ingevolge art. 60 , 2de lid , *der comptabiliteitswet, tijdelijk voorzien in e'én der twee vacatures van
lid der Algemeene Rekenkamer, ontstaan door hetin Julij
1871 en in April 1872 aan twee leden dier Kamer verleend
tweejarig buitenlandsch verlof.
Het geval, voorzien bij art. 6 0 , 2de lid, der comptabiliteitswet, dat namelijk meer dan één lid der Algemeene
Rekenkamer verhinderd was zijne werkzaamheden waar te
nemen , deed zich voor ten gevolge van het aan een der
leden verleende verlof naar Nederland, — in wiens plaats
bij de betrokken tafel, overeenkomstig art 9 , 3de lid,
der instructie voor de Rekenkamer (Indisch Staatsblad 1866,
n°. 158) optrad de voorzitter van het collegie, — en van
de tijdelijke onbevoegdheid van een ander lid, krachtens
art. 12 der genoemde instructie, uit hoofde van de behandeling eener zaak betreffende een zijner nabestaanden. In
de waarneming van het lidmaatschap ter behandeling dezer
zaak , weid door den Gouverneur-Generaal voorzien door
aanwijzing voor dit geval van 's Kamers secretaris. Het
denkbeeld om in de bewuste onvoltalligheid , zij het ook
voor de afdoening van eene enkelo zaak , te voorzien door
aanwijzing van een lid der andere tafel, achtte de Indische
regering niet bestaanbaar met art. 20 der instructie voor
het collegie, vermits daarbij de iudeeling der leden bij de
beide tafels eens voor al is vastgesteld.
§ 2.

Comptabiliteit.

Onder dagteekening van 28 Maart jl. is door den raad
van directeuren voldaan aan de o pdragt (zie vorig verslag
bladz. 57) om de in de praktijk gebleken bezwaren nopens
de voorschriften der comptabiliteitswet (Indisch Staatsblad
1864 , n°-106) na te gaan en deswege voorstellen in te dienen.
Eene geheelo omwerking der wet is door den raad
evenmin onvermijdelijk als aanbevelenswaardig geoordeeld:
vooreerst, omdat hetgeen voorkwam behouden te kunnen
blijven (en als zoodanig werd een groot deel der wet
aangemerkt), slechts om den vorm zou worden veranderd,
wat bij het onderzoek van de voorstellen van den raad
zou leiden tot noodeloos oponthoud: ten andere, omdat
dan ook de indeeling der wet voor wijziging in aanmerking
zou komen , waardoor dat onderzoek oneindig lastiger zou
worden , terwijl bovendien het door eene vijfjarige praktijk
verkregen nut — van vaardig zijn weg te kunnen vinden —
zou verloren gaan.
Op grond hiervan heeft de raad van directeuren zich
bepaald tot eene herziening, waarbij de indeeling der wet
op den voet is gevolgd.
De overige in het vorig verslag ter sprake gebragte punten , waaromtrent het gevoelen van genoemden raad mede
was ingewonnen , zijn door hem te gelijker tyd behandeld.
De voorstellen van den raad maken nog een punt van
overweging uit.
Blijk en« bladz. 58 van het vorig verslag was het Opper-

bestuur van oordeel, dat door de Indische regering enkelo
malen teu onregte magtiging was verleend tot afschrijving
van zeer kleine sommen den lande verschuldigd door insolvonto boedels van in armoede overleden inlanders en
met dezen gelijkgestelden , en dat afschryving van vorderingen op overledenen alleen te pas kan komen , wanneer
gebleken i s , dat deze geene erfgenamen achterlaten, of erfgenamen op wie de vorderingen |niet zijn te verhalen , doordien zij de erfenis verworpen hebben. In alle andere gevallen
werd art. 22 der comptabiliteitswet van toepassing geacht.
Hot Indisch bestuur heeft zich met deze zienswijze niet
kunnen vereenigen en is ter zake in nadere briefwisseling
met het Opperbestuur grtreden.
Volgens de Indische regering heeft art. 22 der comptabiliteitswet alloen betrekking op schulden die als invorderbaar moeten worden aangemerkt, en behoort aan haar
vrijheid te worden gelaten om wanneer in gezonden zin
een schuldenaar moet geacht worden te ontbreken, of eene
schuld moet geacht worden oninbaar te zijn, zoodanige
schuld af te schrijven.
Het zal toch dikwijls gebeuren , d a t , al zijn er personen
die de regering als schuldenaars beschouwd, zij hare vordoringen niet zal durven of kunnen doorzetten. Zoo zal zy
bij onvermogend overlijden van inlanders of vreemde Oosterliugen , voor wie onze bepalingen omtrent gemeenschap van
goedereu en erfopvolging bij versterf niet gelden, moeijelijk
hare vordering kunnen verhalen op de weduwen of bloedverwanten.
In deze en dergelijke gevallen is effenstelling van do
schuld, hetzij door kwijtschelding, hetzij door afschryving
onvermijdelijk, en het is niet aan te nemen dat art. 22 der
comptabiliteitswet voor die gevallen geschreven is.
Het vragen van magtiging zou niets dan eene omslagtige
formaliteit wezen.
Het Indisch bestuur kar. het best beoordeelen, of eene
vordering in redelijken zin als oninbaar moet worden aangemerkt en mag geacht worden nier zonder afdoende redenen tot afschrijving te zullen overgaan. Op deze gronden
is magtiging gevraagd om bij voorkomende gelegenheden
in vorenbedoelden zin te mogen handelen.
Hoewel het Opperbestuur zich met het bovenstaande wel
kon vereenigen, achtte het eenige nadere overweging noodig,
hoe met do oninbare posten to handelen. Aan den Gouverneur-Generaal is medegedeeld, dat hier te lande daaromtrent hoofdzakelijk do volgende regelen gelden.
Bij do directe belastingen wordt een proces-verbaal van
onvermogen opgemaakt; het bedrag, dat oninbaar wordt
bevonden, wordt door den Commissaris des Konings bij
ordonnantie vastgesteld, en vervolgens op het kohier afgetrokken, namelijk op de som der opcenten.
"Voor registratie- en zegelregten, die in debet worden
gesteld, en evenzoo voor de on verhaalbare geregtskosten in
strafzaken, heeft men speciaal registers, welke open blijven.
De ontvangers moeten voor de invordering zorgen, zoodra
de betrokkenen solvabel mogten worden. Afschrijving heeft
dus daarbij geen plaats.
De comptabiliteitswet levert geen beletsel op voor den
Gouverneur-Generaal, om te gelasten, dat oninbare posten
op een of ander register worden gebragt, hetwelk men gedurende een zeker aantal jaren zou kunnen open houden.
Het feit der oninbaarheid wordt door het Indisch bestuur
geconstateerd. De wijze waarop de oninbaarheid moet
worden gejustificeerd, zal dan, ter verantwoording van
de botrokken ambtenaren, behoorlijk moeten worden omschreven.
Het volgen eener zoodanige handelwijze zal tot eene gewenschte vereenvoudiging in de toepassing van art. 22 der
comptabiliteitswet kunnen leiden
Een der moeijelijkheden, waardoor de afsluiting der begrooiingen van vroegere dienstjaren werd vertraagd, was
gelegen in de onzekerhoid ten aanzien van de affectatie
ten laste der begrooting van voorschotten op tractementen
van landsdienaren verleend. Na herhaalde raadpleging der
Algemeene Rekenkamer zyn door de Indische regering in
Januarij jl. eenige voorschriften vastgesteld kunnen worden ,
waardoor aan de bestaande onzekerheid een einde is
gemaakt.
Onder de erfgenamen van zeker particulier, welke mede
eigenaar was van verschillende suikerondernemingen, bevonden zich twee ambtenaren.
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Bij de behandeling van het verzoek dor erfgonamen om
overschrijving dier ondernemingen te hunnen name, roes
de vraag of art. 41 der comptabiliteitswet zich tegen eene
inwilliging verzotte.
Na ter zako verschillende autoriteiten te hebben gehoord
heeft de Indische regering als beginsel uangenomen da',
art. 41 der genoemde wet op gevallen als hot ondorwerpelijke
niet van toepassing is.
In de noot op bladz. 42 van het verslag van 1870 werd
aangeteekond, dat aan de onzeker hei't, die art. 15 der
ordonnantie van 15 December 1866 (Staatsblad n°. 149)
liet met opzigt tot de bevoegdheid der doptirtements-chefs
tot het doen van uitgaven op eigen gezag, te ge moet was
gekomen door de bepaling dat met sommen, waarvan het
bedrag te gering is voor afzonderlijke behandeling, worden
bedoeld uitgaven eerst van f 100 en daar beueden en later
van f 1000 als maximum.
Daar ook dit bedrag bleek te gering te zijn, is het maximum
onlangs op f 5000 gesteld.
Bij gelegenheid van eene openbare uitbesteding, gehouden
door een der hoofden van de departementen van algemeen
bestuur, v. erd door een te Samarang gevestigden Chinees
eeno verklaring van solvabiliteit geproduceerd, afggogeven
door het hoofd van gewestelijk bestuur te Batavia.
Dit feit gaf aanleiding tot do vraag of verklaringen als
de hier bedoelde al dan niet aangenomen kunnen worden.
Door de Indische rogering is beslist, dat do verklaringen
van een hoofd van gewestelijk of plaatselijk bestuur afgegeven op grond van de 2de alinea van art. 6 van Staatsblad 1870, n c . 39, geldig zijn, ook wanneer de betrokken
personen buiten het gewest of de afdeeling wonen.
Art 13 vau het reglement op het houden van aanbeste*
dingon (Indisch Staatsblad 1870, n°. 39) bepaalt, dat de
uitvoering van het werk of het doen der leverantie, of
van het transport, staande de aanbesteding door den ambtenaar of officier, die haar houdt, hetzij definitief, hetzij
voorloopig wordt toegewezen aan den mededinger, die tot
het minste bedrag heeft ingeschreven, en aan de overige
bij dat reglement gestelde eischen voldoet.
Aan dit [artikel is bij het besluit van den GouverneurGeneraal van 13 November 1871, n°. 6 (Indisch Staatsblad
n°. 174), eeue nieuwe alinea toegevoegd, luidende:
» Indien echter tegen zulke hooge prijzen is ingeschreven ,
dat met zekerheid kan wordon voorzien dat geene definitive
toewijzing kan volgen, behoeft de voorloopige toowijzing
niet te geschieden, maar kan hij , die de uitbesteding houdt,
deze voor mislukt verklaren."
Bij die beschikking werd bovendien de wyze, waarop de
werken zullen worden uitgevoerd en de levering en het
vervoer geschieden moeten , aan de beslissing van de hoofden
der departementen van algemeen bestuur overgelaten in de
volgende gevallen:
wanneer eeno door de bevoegde magt bevolen uitbesteding van de uitvoering van werken, van leveringen en
van vervoer ten behoeve van den lande is mislukt, doordien zich geene gegadigden hebben opgedaan:
wanneer de voorloopige toewijzing in het geval omschreven onder b van artikel 13 van het reglement op het
houden van aanbestedingen niet is goedgekeurd;
wanneer geene voorloopige toewijzing heeft kunnen plaats
vinden, wegens de hooge prijzen, waarvoor was ingeschreven;
wanneer van eene heruitbesteding geene betere uitkomsten kunnen worden verwacht, en
wanneer bij de regeringsbeschikking, waarvan de uitbesteding een gevolg i s , de te nemen maatregelen in geval
van mislukking der uitbesteding niet reeds zijn voorgeschreven.
In de gevallen waarin goedkeuring van regeringswege
noodig i s , wordt zij door de departements-chefs by maandstaat gevraagd, indien het bedrag der uitgaven de som
van f 5000 niet overtreft.
Artikel 22 der regelen en voorschriften voor het materieel
beheer en de materiele verstrekkingen (Indisch Staatsblad
1866, n°. 151) bepaalt onder andere dat, indien door het
aanzienlijke van den voorraad de opname van de restanten
in de bewaarplaatsen op het einde van het j a a r aan te
groot bezwaar onderhevig i s , daarvan proces-verbaal wordt
opgemaakt en de opname op gelegener tijdstip bevolen.

Ingevolge de ordonnantie van 3 April 1872 (Indisch
Staatsblad n". 64) behoort dit tijdstip voor de groote magazijnen en pakhuizen thans zóó te worden bepaald, dat
al de opgelegde vorschillende artikelen minstens eenmaalin drie achtereenvolgende jaren kunnen zijn opgenomen.
Door de Indische regering werd uitgemaakt (Octobor
1871) dat de comptabolo, belast met materieel beheor,
welk administratief toezigt op zijne gestie ook anders kan
worden gehouden, in verband tot de artt. 86 en volgende
der comptabiliteitswet, alleen rekenplijiti;; is aan de Algemeene Rekenkamer. De chefs der departementen van
algemeen bestuur en de hoofden van gewestelijk bestuur
op en buiten J a v a en Madura werden mitsdien aangeschreven zich te onthouden van het opleggen van \ergoedingen aan comptabelen , aangezien zij daardoor treden in
do attributen der Algomeeno Rekenkamer, en om derhalve
bij het ontdekken ter gelegenheid eener udministrative
opname van tekortkomsten in het beheor van een bewaarder
van 's lands goederen, zich blootelijk te bepalen tot toezending aan gemeld collegie van de ter zake op te maken
proces* en- verbaal.
Deze beslissing is echter in Moi 1872, ook in verband
met de daartegen hier te lande geopperde bedenkingen,
door de Indische regering ingetrokken. E r is nader ovorwogen dat de bevoegdheid der administrative magt tot het
opleggen . an voorloopige vergoeding bij ontdekking van
tekortkomsten, door de aangehaalde of andere comptabiliteitsbepalingen niet uitdrukkelijk is uitgesloten , noch ook
met's Rekenkamers bevoegdheid in strijd, maar d a t ' s lands
bolang in tegendeel eischt, dat in zoodanig geval de administrative autoriteit de vergoeding dadelijk op den comptabolo verbale, vermits toch hot onderzoek van diens
rekening door de Rekenkamer, waarop deze haar vergoedingsbesluit gronden moet, in den regel niet tijdig genoeg
afloopt, om voor don lando de kansen van verhaal op den
betrokken persoon niet in vele gevallen onzeker te maken
of geheel te doen verloren gaan. Bovendien gold de overweging , dat de bewuste administrative bevoegdheid tot hot
opleggen van voorloopige vergoeding niet kan geacht worden
eeni^en inbreuk te maken op de door de comptabiliteitswet verleende waarborgen van de regten der comptabelen,
daar het dezen, willen zij de herziening van hot vergoedingsbesluit door de Rekenkamer niet afwachten , vrijstaat hunne
bezwaren tenen de belasting onverwijld te onderwerpen aan
aan het oordeel van den Gouverneur-Goneraal, d i e , na ingewonnen advies van dat collegie, daartoe termon vindende,
het belastingsbesluit kan opheffen door de tekortkomsten
te nemen voor rekening van den lande.
Voorts is door het Indisch bestuur magtiging gevraagd ,
om, met intrekking van art. 25 der instructie voor de
pakhuismeesters der marine en van art. 395 c van het algemeen administratie-reglement, art. 2 van het reglement
op de spillagien aan to vullen met eene bepaling dat de
daar bedoelde overbovindingen in compensatie of verrekening
strekken vau den gelijktijdig ten laste van den bewaarder
geconstateerde minderheden. In dat voorstel is niet bewilligd. Het gaat to ver aan te nomen, dat de bewaarder
steeds gedekt is, wanneer hij in plaats der ontbrekende
artikelen, eene meerdere hoeveelheid dan beuoodigd is van
andere goederen kan aanwijzen. Zoodoende zou de magazijnmeester artikelen , waarvan de handelswaarde tijdelijk
steeg, kunnen verkoopen en vervangen door andere voorwerpen die tijdelijk laag in prijs waren. De GouverneurGeneraal is verzocht deze bedenkingen nader te overwegen en daaruit aanleiding te nemen tot een nader voorstel,
bijv. in den geest van dat van den kommandant der zeemagt, die couipensutie slechts zou willen toelaten, waar
hoogst waarschijnlijk alleen eene vergissing bij de aflevering
of bij het boeken heeft plaatsgehad, bijv. 1". bij artikelen
van dezelfde soort en grondstof', 2°. bij artikelen tusschen
welker benaming of vorm zoo weinig verschil bestaat dat
verwarring in de afschrijving of' verstrekking ligt mogelijk is.
Eindelijk is nog de aandacht van den Gouverneur-Generaal gevestigd op de gebleken hoognoodige verbetering
in het beheer en de administratie der oorlogsmagazijnen in
Indie. Den Landvoogd is verzocht de meest jbopaaldo voorschriften te willen uitvaardigen, opdat zich in den vervolge niet meer gevallen kunnen voordoen, zonder dat de
verantwoordelijkheid daarvoor naar omstandigheden worde
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gedragen, hetzydoor den beheerder, hetzy door don persoon
voor de controle , over hot beheer vau het betrokken magazijn
aangewezen.

maken ten bate van een door den verslagene (wiens erfgenamen van de nalatenschap hadden afstand gedaan) nagelaten natuurlijk kind.

I n verband met aan do Rekenkamer ontvangen medodeelingen betreffende het nalatig blijven door een vry groot
aantal comptabelen , ook na deswege door de Kamer te zijn
beboet, in de inzending hunner rekeningen over 1867 en
1868, werden door de Indische regering maatregelen genomen om, overeenkomstig art. 92 der comptabiliteitswet,
de achterstallige rekeningen ex officio door anderen te
doen opmaken ten koste der nalatigen.

Vermelding verdienen hier nog ; Staatsblad 1871 , n*. 150,
waarby eene regeling is vastgesteld van den voorrang van
's lands kas ter zake van schuldvorderingen voortspruitende uit voorschotten, gegeven op grond van art. 49 der
wet van 23 April 1864 (Indisch Staatsblad n°. 106) en
Staatsblad 1872 , n-. 68 , waarbij is verklaard, dat depositobewijzen van het hoofdagentschap te Batavia van de te
Atnsterd,am gevestigde Nederlandsch-Indische Handelsbank,
wier statuten zijn goedgekeurd bij het Koninklijk besluit
van 13 Junij 1863, n°. 62, kunnen worden aangenomen als
borgtogt voor lands comptabelen.

Volgens de Algemeene Rekenkamer in Indie geeft de
comptabiliteitswet geene bevoegdheid tot het creëren van
eene nieuwe onderafdeeling. De magt bij art. 31 den
Gouverneur-Generaal gegeven, strekt zich slechts uit tot
M. A l g e m e e n burgerlijk beheer.
het toe voegen van credieten aan de begrooting, d. w. z.
aan een der bestaande onderafdeelingen of artikelen, terDe in 't vorig verslag (bladz. 58) besproken overgang
wijl de wet tot nog toe geene magtiging heeft verleend
bij het departement van binnenlandsch bestuur van al wat
tot een by art. 29 der comptabiliteitswet bedoelde overden verkoop en de uitgifte van grond betreft (Indisch
schrijving van onderafdeeling op onderafdeeling, onder hare
Staatsblad 1871, n°. 92) is krachtens de daartoe aan de
nadere goedkeuring, zoo als namens den Koning ten opzigte
Indische regering gelaten bevoegdheid, in Januarij 1872
der artikelen schijnt te zijn geschied.
(Indisch Staatsblad n°. 19) ook achtervolgd door de overbrenging bij dat departement van het kadaster, tot hiertoe
Met dezen uitleg van art. 31 kan de Regering zich niet
behoorende tot den werkkring van het departement van
vereenigen. Het wordt niet ingezien, waarom voor uitfinantien.
gaven by de begrooting niet voorzien, on onder geen der
wettelijk vastgestelde onderafdeelingen to rangschikken,
Van het denkbeeld om op gelijke wyze te handelen met
niet eene nieuwe onderafdeeling aan de begrooting zou mogen
de verponding, werd afgezien, omdat deze belasting, naar
worden toegevoegd, wanneer de gelegenheid niet meer daar
het oordeel der Indische regering, eigenaardiger behoorde
is om die uitgaven te brengen ten laste van den post voor onte blijven onder het beheer vau den directeur van finantien.
voorziene uitgaven. Credietoponing boven dien post schijnt
Blijkens de ontwerp-begrooting voor 1873 bestaat het
niet geoorloofd. In zoodanig geval blijft dus geen andere wijze
voornemen eerlang de hand to slaan aan het voorbereiden
van voorziening over dan hot aangegeven middel. Door
eener verbetering van do plaatselijke kadastrale dienst, door
den Gouverneur-Generaal de bevoegdheid tot toevoeging
indionststelling van eenig personeel (één ingenieur en twee
eener nieuwe onderafdeeling aan de begrooting te ontzegadsistenten) aanvankelijk voor het vervaardigen van blokgen, zou inbreuk worden gemaakt op de bevoegdheid, hem
kaarten der hoofdplaatsen en bijbehoorende registers , h j e bij dringende noodzakelijkheid in art. 31 toegekend. Het was
danige kaarten en rogisters tot dusver of geheel ontbreken
slechts de bedoeling te voorkomen de opening van creof, waar ze nog aanwezig zijn, in zeer gebrekkigen staat
dieten boven de posten van onvoorziene uitgaven , van wier . verkeeren.
bestemming bij gevolg niet regtstreeks blijkt. Oat zich
Van eene zamensmelting der post- en telegraaphdiensten
uitgaven konden voordoen onder geen der wettelijk vast(zie vorig verslag, bladz. 81) is sprake in hoofdstuk L ,
grstelde onderafdeelingen te rangschikken , zoo als nu blijkt
afdeeling V on VI.
het geval te zijn, scheen toen niet denkbaar en bleef uit j
Met intrekking van art. 2 van Indisch Staatshlad 1855 ,
dien hoofde buiten beschouwing.
.n°. 38 (ilat door de opheffing der daarbij genoemde dirocOmtrent de invoering van plaatselijke belastingen in
tien als vervallen moest worden beschouwd) werd bij gouNederlandsch Indie valt het volgende te molden :
vernements-besluit van 30 September 1871 (Indisch Staalsblad n°. 137) bepaald, dat bij ziekte of andere wettige
Naar aanleiding der concessie-aanvrago van N. D. GOLDverhindering van den directeur van eenig departement van
SMID voor de gasverlichting te Samarang en Soenibaija is
algemeen burgerlijk bestuur, de secretaris van het deparhet gevoelen van den Gouverneur-Generaal gevraagd,
tement met de tijdelijke waarneming van het ambt bekleed
nopens het denkbeeld om de onkosten eener gasverlichting
zal zijn, tot dat daarin door den Gouverneur-Generaal op
in de voornaamste plaatsen op Java to vinden uit bijdraandere wijze mogt worden voorzien.
gen der betrokken ingezetenen.
Aan d 'n Gouverneur Generaal is gevraagd of de ?chutDe vrijheid, blijkens 't vorig verslag (bladz. 59) aan den
terijkas wel uitsluitend tBB behoeve der schutterij wordt
Gouverneur-Generaal toegekend om, buiten het Opporbeaangewend ? Wanneer daaruit ook eenige andere uitgaaf i stuur, te regelen het personeel der hoofdcommiesen en
werd bestreder , zou men het beginsel van plaatselijke j ambtenaren van minderen rang bij de departementen
lasten voor plaatselijke uitgaven foitolijk reeds hebben aan- [ van algemeen bestuur, mits blijvende binnen do grengenomen , en zou er dus tegen verdere toepassing van het j zen der begrooting en met behoud van de bestaande
beginsel geen büzwuar kunnen bestaan.
bepaling dor bezoldigingen voor de betrekkingen boven
die van klerk, werd in December 1871 uitgestrekt tot
Voorts is een bepaald voorstel gevraagd omtrent het
de formatie van het personeel beneden den rang van secrebrengen dor schntterijuitgaven op de begrooting met optaris. Dien ten gevolde is, als voor eene doeltreffende keuze
gave van do werkelijke opbrengst der hier bedoelde bevan titularissen belemmerend gebleken , overeenkomstig
lasting op de hoofdplaatsen van Java en omtrent den aanden wensch der Indische regering, opgeheven de beperslag in de contributie, de classificatie der contribuanten.
king verbonden aan de in 1870 verleende magtiging tot
Overigens verdient de geheele aangelegenheid dor zcogeaanstelling van referendarissen, dat namelyk daarvoor
naamde plaatselijke kassen of bijzondere fondsen opzetteslechts mogten in aanmerking komen hoofdcommiesen, chefs
lijke overweging. Bepaaldo voorstellen aangaando bestenvan redactie-afdeelingen, na vijfjaren dienst als zoodanig
diging of ophetfing worden ingewacht.
te hebben gepraesteerd.
Tot straf voor cei.e in 18C7 in het onafhankelijk gebied
Behalve bij het departement van justitie zijn thans bij
van Wadjo (Celebe.^) op een gouvernements-ambtenaar ge- I
pleegden moord werd door den hoofdvorst van dat rijk aan i allo departementen van burgerlijk beheer referendarissen
den vorst en aan het land van Paliepo , alwaar het misdrijf I aangesteld.
had plaats gehad , volgens lands-gebrnik eene boete opge- |
In October 1871 zijn do hoofden der departementen van
legd van f 7040. Uit overweging dat de opgelegde veralgemeen bestuur aangeschreven om voortdurend een wagoeding met eene geldboete was gelijk te stellen en dus
keud oog te houden op de eischen voor gouvernementste beschouwen als eene straf, waartoe do betrokkenen
goederen uit Nederland en in 't bijzonder hierop, dat in
krachtens hunne eig< ne instellingen veroordeeld waren,
den strengsten zin van art. 3 van het Indisch besluit van
besliste de RegeriDg hier te lande, dat het geld als lands1 Maart 1870, n°. 4 , elke aanvraag van goederen met
geld behoorde verantwoord te worden , behoudens het genaauwgezetheid worde getoetst aan den daarvan in de
bruik daarvan, bij wijze van liefdadige beschikking te
magazijnen aanwezigen voorraad.

Bijlagen.
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Bij eene aanschrijving van 3 Januari) 1872 aan do chefs
der dopartemonten van algemeen en MM de hoofden van
gewestolyk bestuur, ontwikkelde de Gouverneur-Generaal
het dienstprogramma dat hy wenschte gevolgd te zien , daarbij wenken voegende nopens de wijze waarop de landsdienaren hunne laak zouden hobben op te vatten en vooral ook
nopens do middelen waardoor eene vaardiger en minder omslagtige afdoening van zaken zou kunnen worden verkregen.
Later werden de dopartementschefs nog gewezen op het
voor den goeden gang der dienst noodzakelijk vereischte
dat in vele zaken, bijv. bij uitbestedingen, transporten
enz., door hen uit eigen initiatief en vooral tijdig, de
noodige regeringsbeschikkingen werden uitgelokt. llcgelingon werden tevens aanbevolen zoowel om tot eene meer
eenvoudige wijze van behandeling te geraken als om eene
controle in het leven te roepen op de geregelde afdoening
van regoringsopdragten.
Ook sedert heeft het, in verband mot gebleken tekortkomingen in eene genoegzaam vaardige afdoening van zaken,
niet aan ernstge aanbevelingen ontbroken tot opruimingen
verderen tegengang van achterstand, zoowel bij de departementen van algemeen burgerlijk bestuur, de gewestelijke
besturen en de Algemeene Rekenkamer, als bij het parquet
van den procureur-generaal en bij de wees- en boedolkamers.
Met het oog op den tegenwoordigen gang der administratie
bestaat, volgens eone verklaring der Indische regering van
Januarij 1872, thans de behoefte niet om buitengewone
voorzieningen te beramen tot tegengang van nalatigheid in
het afdoen van finantiele zaken (zie het vorig verslag
bladz. 59). Intusschen wordt dit punt, voor zoo veel nog
noodig, niet uit het oog verloren.
Overdragt op de departementschefs van bevoegdheden die
tot hiertoe bij den Gouverneur-Generaal berustten, doch
van te weinig gewigt geacht werden om langer de bemoeiiina van het Indische hoofdbestuur te vorderen, htid sedert
bet vorig verslag weder plaats ten aanzien van de volgende
onderwerpen. Aan den directeur van finantien,in der tijd
reeds bevoegd verklaard tot het toekennon van non-activiteitstractement, werd thans ook opgedragen het verleenen
(in bepaald aangewezen gevallen) van wachtgeld en de
verlenging van een en ander binnen zekere grens [Indisch
Staatsblad 1872, n°. 52). De vergunning tot kostelooze opneming van zekere advertentien in de Javasche Courant zal
voortaan niet meer van den Gouverneur-Generaal, maar
van don directeur van onderwijs, eeredienst en nijverheid
uitgaan. Aan den directeur van binnenlandsch bestuur is
in den vervolge overgelaten de verdeeling van de gelden
voor schrijfbehoeften van Europeesch boschpersoneel, welko
verdeeling tot nu toe door de Regering geregeld werd.
Ook bestaat het voornemen om na de thans verkregen
magtiging des Konings tot wijziging, voor zooveel noodig,
van ter zake bestaande belemmerende bepalingen, niet meer
uitdrukkelijk aan don Gouverneur-Genoraal voor te behouden de beschikking op verzoeken van ambtenaren en
officieren om met de middelen van vervoer, hun van gouvernementswege verstrekt, ook nan andere personen transport te mogen verleenen, maar om die beschikking over
te laten aan den chef van het departement van algemeen
bestuur waaronder bot postwezen behoort. Voorts werd
het aa*n den directeur van onderwijs, eeredienst en nijverheid overgelaten om, zonder verdere bemoeijenis van de
Regering, voor de opmaking, uitgave en verdeeling van
het n Verslag van het lager on dor wijs voor Europeanen en
met dezen gelijkgestelden in Nederlandsch Indie", zorg te
dragen. En eindelijk zijn de verschillonde departementschefs aangeschreven om door zorgvuldige inrigting hunner
begrootings-ontwerpen (zoo noodig door het opbrengen van
nieuwe of het aanvullen der omschrijving van bestaande
begrootingsartikelon) hunnerzijds er toe mede te werken,
dat do Gouverneur-Generaal zoo min mogelijk in de noodzakelijkheid zij om, ingevolge art. 6 der comptabiliteitswet,
voorzieningen te nemen ten aanzien van in deu loop van
het dienstjaar opkomende behoeften, welke niet in de begrooting zijn omschreven.
Terwijl een overleg niet don Gouverneur-Generaal hangende was over het denkbeeld om de tractementen der
hoofden van algemeen burgerlijk bestuur in Indie te verhoogen, ten einde eene betere verhouding te brengen tusschen
de bezoldiging van deze en van andere hooge betrekkingen

in Indie, en zoodoende een waarborg te geven voor ruimere
keuze ter vervulling van een ambt, dat hoe langer zoo
meer in belangrijkheid toeneemt, gaf de beraadslaging over
de Indische begroot ing voor 1872 in de Twoede Kamer
der Staten-Goneraal, eene geschikte aanleiding om op die
begrooting crodieten te brengen , waardoor de Regering in
staat gesteld werd reeds over 1872 het tractoinent der
directeuren op f 2 1 0 0 0 te brengen. (Jebruik makende van
de door den Koning vorleonde magtiging om over de betrekkelijke bij do begrooting van 1872 toegestane credieten
te beschikken, heeft de Gou v ei Deur-Generaal, onder nadere
goedkeuring des Konings, bij Indisch besluit van 11 April
1872, n°. 3 9 , het tractoment der hoofden van algemeen
burgerlijk bestuur vastgesteld op f 24 00i» ' s j a a r s , en die
verhoogde bozoldiging met ingang van 1 Mei daaraanvolgende aan do titularissen toegekend.
De hoofdambtenaar , aan wien was opgedragen, onder
de onmiddellijke leiding van den Gouverneur-Generaal ontwerpen zamen te stellen voor de herziening der bestaande
Indische belastingen, is in April j l . benoemd tot directeur
van finautien. Het door hem geleverde ontwerp voor eene
verbeterde regeling der landrente is in hoofdzaak gevolgd
geworden bij de ordonnantie van 3 April 1872 (Indisch
Staatsblad 1872, n". 66, vergel. het ter zake medegedeelde
onder hoofdstuk J, afdeeling I I I , § 1). Het mede door
hem aangeboden ontwerp tot wijziging dor pacht op de
sterke dranken , hoeft hier te lande gegronde bemerkingen
uitgelokt, ten gevolge waarvan deze aangelegenheid op
nieuw in behandeling genomen is.
Ten einde langs praktischen weg tot verbetering te geraken van den toestand der finantiele administratie in Indie,
vooral wat het beheer der belastingen betreft, i s , in verbard met het daartoe bij de begrotingswet voor 1872
toegestaan crediet, in 't laatst van 1871 gevolg gegeven
aan het denkbeeld, reeds vóór eenige jaren in 't belang
eener reorganisatie van het belastingstelsel door de Indische
regering geopperd, te weton uitzending uit Nederland van
één of meer met het belasting" of finantiewezou grondig
bekende ambtenaren. Voor zoodanige zending is in de
eerste plaats in aanmerking gekomen de hoofdinspecteur
bij het Departement van Finantien hier te lande, P . H . B .
M O T K É , die bij Koninklijk besluit van 14 November 1871,
voor den tijd van twee jaren ter beschikking van den
Gouverneur-Generaal is gesteld geworden en die, in ovoreen-temming met dat besluit, bij eene resolutie van don
Landvoogd van 28 Februari) 1872, n°. 2 3 , benoemd is tot
inspecteur-generaal van finantien, om in die betrekking
een onderzoek in te stellen omtrent het beheer der finantien,
het belastingwezen en de administratie der belastingen in
Nederlandsch Indie, en den Gouverneur-Generaal voorstellen te doen ten aanzien van al wat tot verbetering van
deze diensttakken kan strekken.
Een drietal andere Nederlandsche ambtenaren tot verschillende finantiele dienstvakken behoorende, in 't laatst
van 1871 mede voor den tijd van twee jaren ter beschikking
van den Gouverneur-Generaal gesteld, werden den inspecteur-generaal toegevoegd respectivelijk in den rang van
inspecteur van finantien , hoofdcommies en commies.
Opdat de inspecteur-generaal, die onder de regtstreeksche
bevelen van den Gouverneur-Generaal is gesteld, in de
gelegenheid zij zijne taak naar eisch te volbrengen, zijn
de noodige maatregelen genomen dat hij op zijne aanvraag
van de Indische autoriteiten en collegien volledige inlichtingen ontvangen on inzage erlange van archiven en correspondentien omtrent alle onderwerpen tot den kring zijner
commissie behoorende.
Even als in vorige jaren werden ook in 1871, voor korteren
of langoren tijd ambtenaren op non-activiteit of op wachtgeld
ter beschikking van eenige hoofden van gewestelijk bestuur
gesteld tot bijwerking van achterstand op hunne bureaux.
Aan een in de Preanger regentschappen gevestigd particulier (den heer K. F. HOLLE, te Waspada), dio sedert vele jaren
zoowel in het algemeen belang van land en volk als speciaal
in dat van het inlandsch onderwijs, met zijne kennis der
Soendasche toestanden en volkshuishouding, regering en
gewestelijk bestuur van voorlichting diende, werd in erkenning voor deze belangloore en gewigtige diensten, de
titel van » adviseur honorair voor inlandsche zaken" verleend.
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Over de aan te wonden middelen, om verbetering te
brengen in liet beheer en den toestand der oude Indische
archiven, hebben nad re overleggingen plaats gehad, die
van de aanvankelijk voorgenomen aanstelling in Indio van
een kolonialen archivaris (zie het vorig verslag, bladz. GO)
hebben doen afzien en — zoowel uit een finantieel oogpunt
als in het belang eener meer vruchtbare bewerking dier
documenten — de voorkeur hebben doen geven aan eene
overbrenging naar Nederland. Reeds houdt men zich in
Indie met eene inventarisatie onledig, ten einde in overleg
met den rijksarchivaris, tot een doelmatige keuze te gerukcn der voor overzonding in aanmerking komende schrifturen. Op eenige reeksen van stukken die, naar het oordeel
van laatstgenoemde, in de eerste plaats voor inventarisatie
in aanmerking komen, is onlangs de aandacht gevestigd.
De min bevredigende toestand, waarin sedert de reorganisatie, met 1 Januarij lfc67, der departementen van
algemeen bestuur, het archief van de voormalige directie
der producten en civile magazijnen geraakt was t doch tot
welks ordening en verdeoling onder do belanghebbende
departementen in den laatstcn tijd het noodige is verrigt,
heeft ook de aandacht doen bepalen bij den toestand der
departements-archiven in 't algemeen.) In December 1871
is ter zake berigt gevraagd van de directeuren, met vrij'lating om c. q. voorzieningen ter zake voor te stellen.

JS. Departement van binncnlanflssh bestuur.
I.

GEWESTELIJK ALGEMEEN BESTUUR EN POLITIE.

§ 1.

Gewestelijk algemeen bestuur.

Algemeen. In het afgeloopen jaar zijn ten opzigte van
het gewestelijk bestuur geene maatregelen van algemeene
strekking genomen. Zoowel voor Java en Madura als voor
de buitenbezittingen worden verschillende maatregelen voorbereid , welke ten doel hebben do positie der Kuropesche
ambtenaren bij het binnenlandsch bestuur, zoo op als
buiten J a v a , geheel gelijk te maken. Ook werd de hand
geslagen aan een grondig onderzoek naar de middelen om
verbetering te brengen in het politiewezen.
In het vorige verslag werd medegedeeld dat, in verband
met de onveiligheid in sommige gewesten en de bestaande
gebreken in de inrigting en werking der politie, een voorstel in overweging was om eene reorganisatie van het
politiewezen in Nederlandsch Indie aan eeno commissie op
te dragen, bestaande uit de directeuren van binnenlandsch
bestuur en van justitie en den procureur-generaal bij het
Hooggeregtshof, bijgestaan door eenen secretaris. Die opdragt had plaats. Alvorens echter over te gaan tot het
doen van voorstellen, achtte de commissie het roodig ingelicht te worden omtrent de inrigting en werking der
politie in de verschillende gewesten , waartoe aan de hoofden
van gewestelijk bestuur (bij circulaire van 26 Februarij jl.),
een zeker aantal vragen ter beantwoording, binnen den
iijd van drie maanden, werd voorgelegd, vooral omtrent
de gemeente- en districtspolitie, daar deze de grondslag
moet zijn van een goed ingerigt politiewezen in Nederlandsch Indie.
Behalve do in het vorig verslag bedoelde oorzaken van
den min voldoenden toestand der politie wordt nog gewezen op het onvoldoende en karig bezoldigde personeel
en vooral op de geringe inkomsten der dessahoofden, ten
gevolge waarvan hunne betrekking in sommige streken
weinig gewild is en daarvoor, geen geschikte personen
kunnen gevonden worden Zeer groot is dan ook voortdurend het aantal verzoeken om eervol ontslag, en bij de
verkiezing van nieuwe dessahoofdun gebeurt het dikwerf
dat niemand genegen is verkozen to worden.
Ook het districtsbestuur laat in vele gewesten aan kracht
ie wenschen over, zoodat de politie grootendeels neerkomt
op de gebrekkige dessa-politie Voorstellen zijn door het
Indisch bestuur gedaan tot belangrijke versterking van het
districtsbestuur, met gelijktijdige afschaffing dor kliwons
en inkrimping der mantri's kabopaten tot één bij eiken
regent.
De wenschelijkheid dat de politie-ambtenaren op de particuliere landerijen bewesten de Tjimanoek, geheel onder
het gezag van het bestuur gebragt en aan dat der land-

eigenaren onttrokken worden, heeft het denkbeeld doen in
overweging nemen, tot aanstelling van inlandsche gouvernements-ambtenaren in de afdeelingen der gewesten waar
particuliere landerijen gelegen zijn. De uitslag der Indische
overleggingen wordt nog te gemoot gezien.
Bij bovengenoemde oorzaken komt nog het gebrek aan
medewerking van de zijde der bevolking, deels voortspruiteude uit èn weerzin om als getuige in strufzaken op te
treden, uit boofdo van daaraan verbonden tijdverlies en
moeite, èn deels uit de vrees voor weerwraak van don
kant des beschuldigden of van diens familie.
Weinige dagen vóór zijn aftreden heeft de vorige Gotiverneur-Geueraal zich langs telegraphischen weg vergewist
omtrent den algemeenen toestand van J a v a en Madura,
onder andere ook wat do veiligheid betreft. Uit schier
alle gewesten luidden de daaromtrent ontvangen antwoorden
bevredigend. Slechts voor drie residentien (Soerakarta,
Kediri en Madioen) kon zoodanige verklaring niet onvoorwaardelijk worden gegeven Voorzieningen o m , zoowel
daar als elders, waar welligt de politie mede zal blijken
versterking te behoeven, de middelen tot handhaving eener
behoorlijke veiligheid te verschaffen, zijn in den aanvang
van lb72 al dadelijk tot een punt van overweging gemaakt.
In eene daarover handelende aanschrijving, gerigt aan al
de hooiden van gewostelijk bestuur, heeft intusschen de
tegenwoordige Gouverneur-Generaal doen blijken van zijn
vermoeden, dat de meer of minder bevredigende toestand
van orde en veiligheid, voor een groot deel althans, afhankelijk is van het beleid en den ijver der betrokken ambtenaren, en daaraan de dringende aanbeveling vastgeknoopt
om hunnerzijds niets na te laten wat strekken kan om de orde
en veiligheid in hot gewest onder hun beheer met alle binnen hun bereik liggende middelen, krachtig te handhaven.
Naar a .nleiding van de gebleken wenschelijkheid om de
ambtenaren der plaatselijke politie voor te lichten nopens
hunne bevoegdheid tot het arresteren van voortvlugtigen
in gevallen waarbij de beginselen van het volkenregt ter
sprake komen, ontving de procureur-generaal bij het Hooggeregtshof', bij een gouvernementsbesluit van 6 Maart 1872
de uitnoodiging om de hoofden van gewestelijk en plaatselijk bestuur der aan zee gelegen gewesten en afdeelingen
bij circulaire in dien zin van instructien te voorzien dat
de plaatselijke politie bevoegd is voortvlugtige misdadigers
en veroordeelden ter zake van misdrijf (niet van politieken
aard) te arresteren aan boord van vreemde koopvaardijschepen en pakketbooten, ter reede voor anker liggende,
en zulks zonder bemoeijenis van den consul der natie,
waartoe het schip behoort, waarop de arrestatie moet
plaat- hebben.
Bij gouvernements-besluit van 18 December 1871 (Indisch Staatsblad n'. 206) is, met ingang van 1 Januarij 1872,
eene meer gelijkmatige verdeoling vastgesteld van het
oppasserspersoneol bij de regenten op J a v a en Madura.
Krachtens Indisch Staatsblad 1866, n°. 57, was de
Gouverneur-Generaal gehouden op alle plaatsen , waar hem
zulks noodig voorkwam, wijken voor vreemde Oosterlingen
aan te wijzen. Deze bepaling werd bij ordonnantie van
9 October 1871 (Indisch Staatsblad, n c . 145) in zooverre
gewijzigd, dat de Gouverneur-Generaal slechts de pjaatsec
aanwijst, waar hij wijkon voor Oostersche vreemdelingen
noodig acht, terwijl de aanwijzing der wijken zelve door
de hoofden van gewestelijk bestuur gedaan wordt. De
aanwijzing van zoodanige plaatsen voor geheel Nederlandsch
Indie geschiedde gelijktijdig (Indisch Staatsblad 1871, n°. 146).
Verstrekkingen in natura. In der tijd werd de GouverneurGeneraal gewezen op de wenschelijkheid om, bij gepaste
gelegenheden, een einde te maken aan de verstrekkingen
van levensmiddelen aan inlandscho vorsten en hoofden;
eeno regeringsbemoeijing, die haren oorsprong vond in eene
vroegere orde van zaken, welke sedert geheel was gewijzigd. Voor zoover die verstrekkingen nog bestonden en
niet voortvloeiden uit contractuele verpligtingen jegens de
betrokken
vorsten aangegaan, waarin deze ongenegen
waren verandering gebragt te zien, heeft do bedoelde
oneigenaardigheid thans algemeen opgehouden en is daarvoor zoo noodig geldelijke vergoeding in do plaats gesteld.
Bedoelde verstrekkingen (meest van rijst en zout) vonden
laatstelijk nog plaats aan inlandsche hoofden in de Zuidor-
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43 592 bouws met rijst en over 9252 bouws met andero
en Ooster-afdeelinp van Borneo, hij wijze van geschenk; aan
gewassen In plant, terwyl do beplante gronden eeno veel
den depati van Jiilliton, als schadeloosstelling voor het
grootere uitgestrektheid hadden. (Op uit. Maart jl. waren
houden van kruispraauwen tegen zeeroovers; aan politie169 2('6 bouws met rijst en 39 443 met andere gewassen
dienareu en een mandoor op hetzelfde eiland (aan dezen
beplant.)
tegen botaling van een vasten lagen prijs); op denzelfden
voet aan de sultans van Teruate, Tidore en Batjan, en
Volgens den rosident, hebben de belastingen in 1871
voorts in do Wester-afdeeling van Borneo eenojaarlijksche
opgebragt f 406 599,88 en zijn de meerdere uitgaven globaal
zout verstrekking ten behoeve van den gouvernomentste stellen op f 450 000. In 1672 werd, als gevolg van de
veestapel in Sambas. Gehandhaafd is nog gebleven om de
hervorming (de koffijbetaling buiten rekening gelaten) een
hooger genoemde redenen, de verstrekking van zout aan i meerdere ontvangst van f 1 125 410, een meerdere uitgaaf
de panombahans van Muduru en Sumanap, van zout en
van f 800 000 verwacht.
vogelnestjes aan den soesoohoenan van Soerakarta en van
Twee inlandscho hoofden (een wodhouo en een ondervogelnestjes aan den pangemn Mangkoe Negoro.
districtshoofd) die zich niet ontzien hadden van de be\olking
diensten on leveringen te vorderen, welke onder de nieuwe
orde van zaken onwettig waren, zijn te dier zake gestraft
J a v a en M a d u r a .
geworden. Overigens getuigt de resident dat de regenten
en mindere hoofden, een ieder naar zijn wijze van zien,
Bantam. Ter hoofdplaats Serang is do betrekking van
hebben medegewerkt om de zoo gewigtigo hervorming zouder
luitenant der Chinezen sinds geruimen tijd vacant, daar
schokken tot stand te brengen. Van de geestelijkheid is
voor die betrekking nog geen geschikt candidaat is gevonden.
mode nergens tegenwerking ondervonden; zij is rustig
De politie wordt grootendeels uitgeoefend door do dessavoortgegaan, van de bevolking, voor zoover het deze goed
hoofden en dezen munten niet uit door grooten ijver, zoodat
dacht, hare padi-djakat in ontvangst te nemen. Wel is
velen hunner wegens pligtverzuiro of oogluiking zijn gehier en daar de opbrengst der djakat eenigermate verstraft moeien worden.
minderd, doch de priesters beseffen dat de bevolking hierVerscheidene gevallen van veediefstai kwamen voor,
in geheel uit eigen beweging te werk gaat, en onthouden
vooral in de afdeeling Serang en ook aan de grenzen
zich bij de inning van eiken dwang. Volgens den resident
van Lebak.
lijdt het geen twijfel dat de kleine man zich onder den
tegenwoordigen stand van zaken meer tevreden gevoelt
Batavia. De in het vorig verslag (bladz. 61) vermelde
dan vroeger; zijne diensten toch zijn naar 's residents
schatting, sedert 1 Junij 1871 minstens met een derde
wijziging van den Chineschen raad ter hoofdplaats zou
verminderd. Dut de bevolking haren meerderen vrijen tijd
eerlang haar beslag krijgen.
ten eigen nutte aanwendt, blijkt uit de meerdere ontginAan de almede daar vermelde vermeerdering van het
ningeu allerwege, en uit het drukker handelsverkeer en
Chineesch bestuur in de afdeeling Buitenzorg met twee
passar-bezoek. De districtshoofden en onderdistrictshoofden
luitenants is nog geen gevolg gegeven, wegens gebrek aan
genieten thans niet alleen geregelder, maar ook, vooreen
geschikte candidaten.
groot deel, meer inkomsten dan vroeger; velen hunner
leven dan ook op beteren voet dan onder de vorige orde
Krawang. Veediefstallen komen nog al voor; pligtvervan zaken.
zuim der dessahoofden is moeijelijk te straffen, daar ontslag voor hen bijna geen straf is, wegens de weinige
In zijn eindverslag dd. 9 Augustus 1871, getuigt de
voordeelen aan het ambt verbonden.
gouvernements-commissaris (wiens zending bij Indisch besluit van 25 Augustus 1871. n°. 27, beëindigd werd beschouwd), dat er allezins reden van tevredenheid kan
Preanger regentschappen. Tijdens zijn kortstondis verbestaan over den gang van zaken in de Preanger regeutblijf te Bandong (September 1871), bij gelegenheid eener
schuppen. De verordeningen , tot wijziging van het P r e inspectie der kina-plantsoenen, mogt de toenmalige Gouanger stelsel uitgevaardigd, waren in volle werking e'n ontverneur-Generaal op nieuw de verzekering ontvangen dat
mootten in de uitvo'ering geen bezwaren van aanbelang,
de hervorming der Preanger regentschappen zonder eenige
en dit niettegenstaande eensdeels in de stelling en den
moeijelijkheid is ingevoerd en op den toestand van het gewerkkring der iulandsche hoofden zulk eene ingrijpende
west .een heizamen invloed uitoefent. Niet alleen wordt
verandering werd gebragt, anderdeels het Europeesch
eene belangrijke uitbreiding der koffijproductie dien ten
personeel, sedert 1 Junij 1871 in de Preanger werkzaam,
trevolge verwacht, maar de gunstige uitwerking van den
meest van elders afkomstig en mot den plaatselijken toemaatregel blijkt »bovenal uit de stemming van hoofden
stand onbekend was. In die omstandigheden waren veren bevolking, die, zonder overdrijving, uitmuntend mag
keerde opvattingen en misgrepen te verwachten, die dan
worden genoemd". Zoowel de regent van Bandong als die
ook hier en daar niet zijn uitgebleven. In overleg met den
van Tjiandjoer hebben den Gouverneur-Generaal herhaalresident he.'ift de gouvernements-commissaris getracht daardelijk verklaard, — hetgeen hem ook reeds was verzekerd
aan door voorlichting te gemoet komen en zooveel doendoor den pangeran, regent van Soemedang, tijdons deze in
lijk eene gelijkmatige toepassing der voorschriften te verhet begin van September 1871 te Batavia zijne opwachting
zekeren.
bij den Gouverneur-Generaal maakte, — dat er niet slechts
allerwege ingenomenheid bestaat met do ingevoerde maatTot verbetering van den toestand der bevolking zullen
regelen , maar ook dat de wijze, waarop de hervorming is
verder bijdragen de genomen maatregelen omtrent: het
tot stand gebragt, tot algemeene erkentelijkheid jegens de
transport van koffij en andere landsgoederen, die een zeer
Begering heeft gestemd. In een brief van den resident van
belangrijk bezwaar voor 1871 beduidend verminderen en
23 September 1871 leest men: n De aanslag der belasting
voortaan geheel zullen doen ophouden; de opheffing der
op de rijstcultuur en de tweede gewassen, voor zoover de
roogenaamde regentsposterij ; de afschaffing van hot apavelden niet reeds vóór uit". Mei 1871 waren geoogst, benage, of ambtelijk landbezit der inlundsche hoofden en
nevens die van de belasting op het bedrijf'en op het slagten
ambtenaren; de beschikbaarstelling voor ontginning van
van rundvee en buffels voor 1871, heeft bereids voor het
de gronden vroeger voor privaatjagt der regenten afgegrootste gedeelte plaats gohad, en is onder de bevolking
zonderd; de opheffing van de verpligting om in heerennergens tegenzin, doch veeleer ingenomonheid met den indienst te voorzien in de huisvesting van tallooze inlandgevoerden stand van zaken waargenomen. Reeds in ondersche hoofden en hunne gezinnen. Meer bijzonder verdient
scheidene adsistent-residentien heeft de bevolking eeu deel
nog gewezen te worden op het feit dat door de inwilliging
van de haar opgelegde belasting betaald."
van een vrij uitgebreid personeel (Indisch Staatsblad, 1870,
n".
124, art. 3 , § 2) het inlandsch bestuur in de P r e Voor eene beoordeeling van de finantiele gevolgen der
anger regentschappen thans, volgens verkluring van den
Preanger-her vorming, leveren do uitkomsten van het j a a r
gouvernements-commissaris, beter geregeld is dan elders op
1871 geene juiste gegevens, omdat de hervorming eerst met
1 Junij kon worden ingevoerd en tot op dat tijdstip door Java. Door de verdeeling der districten in onderdeden ,
elk beheerd door een tjamat onder de algemeene leiding
de regenten was gebruik gemaakt van hun regt van belasvan den wedhono, is het mogelijke gedaan om den krachtingheffing. De belasting op de rijstcultuur (waarvan de
tigen gang van het districtsbestuur te verzekeren.
opbrengst ook wegens de bijzonder lage rijstprijzen tegenVolgens de door den gouvernements-commissaris vastviel) kon dien ten gevolge slechts worden geheven over
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gestel'o voorloopige regeling zijn de 9 adsistent-residentien verdeeld in de navolgende 18 contröle-aldeelingen
(waarvan 10 onder het beheer van controleur!» en 8 onder
diit van ambtenaren ter beschikking): Noord-Bundong,
West-Bandong (adsistcnt-rosidenti i Baodong), ïjitjalengka,
Zuid 'Bandong (adsistent-residentie Tjitjalengka), Tjiaudj o e r , Tjipoetri, Seokanegara (adsistent-rosidontio Tjiaudj o e r j , Soekaboemi, Ngitlindong (adsistent-residentie Soekaboe:ni), Bloeboer, Tjongeang (adsistent-residentie Soomedang), Tassik-malaija, Tjiawi (adsistent-residentie Tassikmalaija), Limbangan (adsistent-residentie Limbangan), Manondjuja, Sindangajoo (adsistent-residentie Sookapoera),
MangoeredjaenTjikadjang (a<lsistent-residontieSoekapoerakollot). De directeur van binnenlandsch bestuur werd
uitgenoodigd, tegen het einde van 1872, te borigten of
deze regeling definitief kan worden vastgesteld , dan wel
welke wijziging daarin, vooral met het oog op de belangen
van het regentschap Soekapoera, noodig mogt zijn.
Als een gevolg dor afschaffing van het ambtelijk landbezit der inlandsche hoofden en ambtenaren in de Preanger
regentschappen (de dorpsbestuurders alleen uitgezonderd),
werd de resident van dit gewest gemagtigd om , in afwachting van nader door de Regering vast te stellen regelen ,
aan de inlanders die reeds op de zoogenaamde jagtterreinen
der regenten gronden hebbeu ontgonnen, te doen mededeelen dat zij, ir. afwachting van nadere wettelijke verzekering hunner regten , in het ongestoord bezit dier gronden zullen blijven , en dat daarop goenerlci last ten behoeve
van regenten of andere inlandsche hoofden of personen
kleeft; aan de betrokken bevolking bekend te maken, dat
door haar van het Kuropoesch bes uur vergunning kan
worden gevraagd en verkregen, om de gronden , tot dusver
voor de private jagt der regenten in verschillende regentschappen van meergenoemd gewest bestemd, te ontginnen
en in cultuur te brengen; die vergunning alloen te verleenen aan inlanders, die nog niet in het bezit van gronden
zijn of aan hen die de reeds door hen bezeten gronden
geregeld jaarlijks bebouwen, onder voorwaarde dat de te
ontginnen gronden zich zooveel mogelijk aansluiten aan de
reeds ontgonnen velden, maar geene hier en daar verspreido stukken in cultuur worden gebragt.
Bij Indisch Staatsblad 1872, n c . 9 , werden in dit gewest
wijken voor Oostersche vreemdelingen aangewezen op de
hoofdplaatsen der nieuw gevormde afdeelingen , en bij dat
van 1871, n \ 130. ten gevolge der reorganisatie in deze
residentie, ingetrokken de beperkende bepalingen op het
reizen van voornoemde vreemdelingen, vervat in het Indisch
Staatsblad van 1820. n°. 27 en 1821, n». 4.
De politie heelt in hot afgeloopen j a a r , ten gevolge der
uitbreiding en betere reorganisatie der bestuursmiddelen,
met meer klem kunnen te werk gaan.
Cheribon. De bezoldiging van het politiepersoneel is onvoldoende; in de benedenlanden doet zich het gebrek aan
goede politie zeer gevoelen. Vooral echter op de vrije
landen van Indramaijoe is de handhaving der politie zeer
moeijelijk, wijl de bevolking ten deele uit allerlei slecht
volk bestaat, en de misdadigers aldaar in de dessa's en
bosschen eene veilige schuilplaats vinden. De hoofden zijn
niet in staat om met voldoende kracht tegen hen op te
treden es durven zulks ook niet uit vrees voor wederwraak.
Pekalongan. Eene goede werking der politie wordt nog
steeds belemmerd door het slechte gehalte der dessahoofden; eene indienststelling van mantri's politie of onderdistrictshoofden is zeer wenschelijk.
Samarang. Bij Indisch Staatsblad 1871, n°. 106, is bepaald dat bet Chineesch bestuur in de afdeelingen Ambarawa en Kéndal zal bestaan uit één luitenant te Ambarawa,
die tevens toezigt zal uitoefenen over de te Oenarang
woonachtige Chinezen, en uit één luitenant te Kendal.
Madura. Organiek behoort er een luitenant der Chinezen
te Sarapang te zijn, doch sedert den dood van den vorigen
titularis in den aanvang van 1870, is nog'geen geschikt
opvolger gevonden. Tijdelijk wordt die betrekking waargenomen door een der meest gegoede Chinezen, die echter
niet wenscht definitiof te worden benoemd.

Pasoeroean Nog steeds bestaat, uit gebrek aan een
daartoe geschikt persoon, eene vacature van kapiteinChinees ter hoofdplaats; do luitenant is dien ten gevolge
belast met de politie in de wijk, waarin hij bijgestaan
wordt door eenen wijkmoester.
Kediri. Vooi de geheime politie in dit gewest w e r d ,
uit aanmerking van de gesteldheid van het terrein dier
residentie en den minder goeden aard der bevolking, voor
1872, boven do bij de begrooting toegestane som van f 4 0 0
nog f 1000 beschikbaar gesteld, met aanschrijving aan den
resident om die gelden niet te besteden ter bezoldiging
van vaste spionnen, maar ter belooning van byzondere
diensten aan de politie bewezen.
Bij Indisch Staatsblad 1872, n°. 54, werd het Chineesch
bestuur in dit gewest vermeerderd met eenen luitenant te
Blitar (zie voorts hoofdstuk C , § 2).
Bagelen. Het overlijden van den regent van Ambal en
de omstandigheid dat geen zijner nabestaanden , in den zin
van art. 69, alin. 4 , Regeringsreglement, voor de waardigheid van regent geschikt werd geacht, bood eene gunstige gelegenheid aan om, zonder staatkundig bezwaar,
over te gaan tot eene iu het belang der administratie en
van de betrokken bevolking reeds lang wenschelijk geachte
verbetering der territoriale indeeling van de residentie
Bagelen, door de insmelting van het regentschap (tevens
afdeeling) Ambal bij de aangrenzende afdeelingen: eene
wijziging waarmede de betrokken regenten genoegen namen.
Nadat in Januarij j l . tot de beoogde opheffing de vereischte magtiging des Konings verkregen was (verg. het
verslag van 1870, bladz. 44), is daartoe overgegaan bij
Indisch besluit van 17 Maart 1872 (Indisch Staatsblad
n°. 46) en zijn de vijf' districten van het opgeheven regentsohap ingedeeld bij de regentschappen Koetoardjo, Keboemen en Karang-anjar. Aan het regentschap Koetoardjo,
tot dus ver staande onder regtstreeksch bestuur van den
resident, werd bovendien toegevoegd één district (Djenar)
van het mede regtstreoks door den resident beheerde regentschap Poerworedjo. In verband met deze uitbreiding werd
het regentschap Koetoardjo verheven tot eene adsistentresidentie der tweede klasse, waardoor het plaatselijk
bestuur in handen van don resident tot een voor de behoorlijke behartiging van de algemeene belangen van het
gansche gewest hoogst wenschelijk minimum is teruggebragt.
Het geldelijk gevolg van den maatregel was eene j a a r lijksche besparing van ruim f 23 000.
Tot eene wenschelijk geachte indeeling bij de residentie
Bagelen van een drietal binnen dat gewest geenclaveerd
liggende gehuchten, tot dus ver tot het gebied der residentie Kadoe behoorendo, is onlangs (Julij jl.), met het
oog op art. 68 Regeringsreglement, door het Opperbestuur
magtiging verleend.
Banjoemas. De vacature van kapitein-Chinees ter hoofdplaats is nog steeds onvervuld.
Djokjokarta.
Voor het politiewozen werden goede verwachtingen gekoesterd van eene vermindering van het aantal districten in de drio voor den landverhuur opengesteldo regentschappen Bantoel, Kalassan en Sleeman (zie
voorts hoofdstuk C , § 2).
Soerakarta.
Over hot voornemen tot plaatsing van een
viertal adsistent-residenten in de binnenlanden van dit gewest en de voorgenomen voorbereidende onderzoekingen
betreffende eene verbeterde inrigting van het inlandsch
bestuur enz. zie men hoofdstuk C , § 2.
Buitenbezittingen.
Gouvernement van Sumatras Westkust. In het belang eener
betere verdoelïng van arbeid werd krachtons magtiging van
het Opperbestuur, bij Gouvernements-besluit van 8 February
1872 [hidisch Staatsblad n°. 25), het gezig op de Batoeeilanden en in de onder-afdeeling Lolo en Soengei Pagoe,
met opheffing der betrekkingen van posthouder en civiel
gezaghebber aldaar , opgedragen aan twee controleurs uit
het viertal bij Indisch Staatsblad 1862 , no. 9 7 , voor de
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Padangsche Bovenlanden toegestaan. Do daardoor openvallende standplaatsen zullen worden vervuld door ambtenaren ter beschikking, in verband waarmedo hun aantal
ter Sumatra's Westkust gebragt werd van 4 op 6. Tot
dusver waren de ambtenaren ter beschikking in genoemd
gouvornement niet in de formatie opgenomen, maar sedert
jaren aldaar op voorloopigon voet werkzaam gesteld onder
genot van non-activiteits-tractemont. Daar deze* wijze van
voorzioning in eene blijvende behoefte niet regelmatig kon
worden geacht, werd te gelijker tijd de formatie met bodoelde ambtenaren uitgebreid, met behoud hunner zelfde
bezoldiging als activiteits-tractement
Naar aanleiding van het niet Engeland gesloten tructaat
over Sumatra en onze daardoor veranderde betrekking mot
Atjeh , is het in de eerste plaats noodig geoordeeld, dat
bestendige betrekkingen worden onderhouden tusschen het
Nederlandsch bestuur op Sumatra en de regering van
Atjeh, en dat de verschillende onderdeelen van dit rijk
geregeld bezocht worden door een Nederlandsch ambtenaar. En daar nu hot gewono bestuurspersoneol op Sumatra niet telkens kan worden verzwakt ter wille van
zendingen naar Atjeh en onderhoorigheden, welke ook
niet het gewenschte gevolg kunnen hebben , wanneer niet
een speciaal ambtenaar zich geheel kan wijdon aan de
taak , om zich zoo volledig mogelijk bekend te maken mot
personen en toestanden, met de taal on de gebruiken van
de landstreken, waar hij zich een zedelijken invloed moet
weten te verschaffen, is 's Konings magtiging' gevraagd en
verkregen om een daartoo geschikt ambtenaar in dienst
te stellen, wanneer de vereischte fondsen bij de begroeting
voor 1873 zullen zijn toegestaan.
Palembang. In de afdeeling Moesi-Ilir werd do marga
Jedjagoeng ingelijfd bij de marga Rantoe Baijor.
Bij de begrooting voor 1873 is gerekend op de toevoeging aan den te Lahat bescheiden adsistent-resident ter
beschikking (vuor het bestuur in de afdeeling LematangOeloo en Ilir on in de Pasoomah-landen) van een inlandsch
ambtenaar onder den titel van demang-politie , ten einde
dien adsistent-resident bohulpzaam te zijn in do afdoening
van politie- en rapat-zakon en in do behandeling Van andere plaatselijke aangelegenheden.
Banka. Bij Staatsblad 1871, n°. 57, werd , met wijziging
in zoover van art. 3 van het reglement voor het inlanlsch
bestuur van dit gewest (Staatsblad 1854 n°. 59) , bepaald,
dat bij het openvallen der betrekking van kamponghoofd
op plaatsen waar een batin (onder-districtshoofd) gevestigd
is, het kampong-bestuur aan dezen opgedragen en geen afzonderlijk kamponghoofd meer aangestold zal worden.
Billiton. Door den Koning is magtiging verleend om het
aantal districtshoofden op Billiton met een te vermeerderen
ten behoeve van het landschap Dindang, waar zich, in
verband met de toeneming van bevolking als gevolg der
aldaar sedert eenigo jaren aangevangen tin-exploitatie van
do Billiton-Maatschappij, meer en meer de behoefte aan
bestuur en politietoezigt doet gevoelen. Voor dat hiertoe
echter overgegaan wordt zal met den vertegenwoordiger
dier Maatschappij ter zake in overleg worden getreden ,
ten einde de uitgave te knnnen rangschikken onder die ,
welke zij gehouden is te restitueren , wanneer eventueel,
nu of l a t e r , de gouvernements-inkomsten van Billiton ,
ongerekend den pachtschat voor de tin-ontginning , niet
tegen de uitgaven opwegen.
Riouw en onderhoorigheden. In den Lingga-Riouw-archipel
bleek de noodzakelijkheid om Chinesche onderhoofden aan
te stellen , die de luitenants zouden bijstaan in hunnen werkkring. De groote afstanden dor Chinesche vestigingen van
de standplaatsen der controleurs, maakt het den ambtenaar en de luitenants der Chinezen onmogelijk op al die
plaatsen behoorlijk toezigt te houden. In den loop van
het vorig j a a r werden dan ook in de verschillende afdeelingen Chinesche onderhoofden (Soengeihoofden) aangesteld;
zij genieten geene bezoldiging, doch verkrijgen door hunne
aanstelling eenig aanzien.
De vacature van kapitein-Chinees in eigenlijk Siak is vervuld door de benoeming van eenen handelaar uit üangkalis.

Tweede Kamer, ei

ag van 1872.
Het ambt van inlandsch zendeling ter Oostkust van
Sumatra, sedert Maart 1870 opengevallen, zal niet meer
worden vervuld, als overbodig geworden nu het vertrouwen
op 's Gouvernement» ambtenaren in Siak en onderhoorigheden genoegzaam gevestigd is, en deze Lij alle standen
der maatschappy voldoende bekend zgn, om hen met hoofdon en minderen in regtstreeksche aanruking te brengen.
Gouvernement van Celebes en onderhoorigheden. Een maatregel dio op den gang van zaken in do ten j a r e 18(58 bij hot
gouvernomentsgobied ingelijfde landschappen Binumoe en
Bunkala (afdeeling Zuidordistricten) een gunstigen invloed
belooft uit te oefenen , is de toelegging bij gouvernementsbesluit van 24 Januarij 1872 (Indisch Staatsblad n*. 14)
eener vaste bezoldiging |aun do regenten en soelewatangs
aldaar , wier aan het ambi ontleende wisselvallige inkomsten
op zich zelven niot toereikend waren gebleken om geschikte
en eerlijke inlandscho hoofden aan het bestuur te houden.
Met de insmolting by andere van voor een zelfstandig
bestaan te, onbeduidende regentschappen , naar mate zich
daartoe , door ; ontslag of' overlyden der betrokken regenten,
eene geschikte gelegenheid aanbood, werd voortgegaan.
Zoo was dit sedert het eind V u 1870 het geval geweest
met één regentschap in de afdeeling Saleijer, één in de
afdeeling Noorderdistricten en drie in de afdeeling Oosterdistricten. Met de opheffing van eon dor drie laatstbedoeldo regentschappen, gingen ook andere wijzigingen
in de territoriale indeeling der afdeeling Oosterdistricten
gepaard , onder andere de splitsing in twoo regentschappen
van het uitgestrekte regentschap Boeloe-Boeloe (Indisch
Staatsblad 1872, n°. 20.)
Ten gevolge van den aanval die den 24sten November
jl. op het etablissement te Bikeroe (zie hoofdstuk C , § :')
plaats had, zijn de gewapende po'itiedienaren van Saleijer
tijdelijk naar Bikeroo overgeplaatst.
Menado. Het overlijden van den hoekoem besar van
Passau (afd. Belang) werd, in September 1871, benuttigd
om, met verwijzing in zoover der territoriale indeeling van
de Minahassa (Indisch Staatsblad 1856, n \ 2»), de districten
Passau en Ratahan, met behoud dier namen , tot één district te vereenigon.
Amboina. In verband met de in 1871 mogelijk geworden
volledige opheffing der verpligte teelt en levering van specerijen in de afdeeling Banda, is gelegenheid ontstaan tot
intrekking onder anderen van het in de perken bescheiden
personeel van opzieners en boschwachters. Daar bedoelde
beambten tevens belast waren met de handhaving der politio, werd bij gouvernements-besluit van 30 Maart 1872,
n°. 12, voor genoemdeadsistent-residentie eenig afzonderlijk
politie-pcrsoneel toegestaan , waaronder een tweetal Europesche schouten.
De resident van Amboina werd gehoord over het denkbeeld om op Tobo (Ceram), de Keij-eilanden, de Aroëeilanden, Timorlaut en Kisser, posthouders te plaatsen,
waarvan op den duur meer heil verwacht wordt dan van
de bemooïjingen van den reizenden adsistent-resident en
den controleur, aan den resident toegevoegd. Behalve toch
d a t , ten minste in do laatste j a r e n , die eilanden door dezen
zeer weinig zijn bezocht, laten hunne reizen geen blijvende
indrukken achter, daar er niemand is om aan hunne beslissingen en mot de bevolking gemaakte afspraken de
hand te houden.
Bali. Aan don adsistent-resident van Boeleleng werd,
in stedo van eon controleur, een ambtenaar ter beschikking toegevoegd.
J 2.

Bijzondere onderwerpen van politie.

Spoorbanen. Bij Staatsblad 1871, n°. 113, werd vastge-told een reglement op het bezigen van beweegbare of
tijdelijke spoorbanen voor het vervoer van grondstoffen
ten behoeve van ondernomingen van landbouw en nijverhoid, naar de plaats van verwerking , langs de voor het
gewoon vervoer per as bestemde openbare wegon. (Zie ook
hoofdstuk L., afd. I I I , § 2).
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Ontvlambare oliën. Voor hot bezit en de bewaring van
petroleum en andere ligt ontvlambare oliën, zy n bij de
Indische Staatsbladen van 1871, n*. 166, en 1872, n°. 9 7 ,
de noodige voorschriften vastgesteld.
Vuurwapenen. Aan het verlangen der Regering, waarvan in 't vorig verslag, bladz. 6 4 , sprake w a s , om ook
in Soerakarta verbodsbepalingen te zien ingevoord op het
bezit van vuurwapenen zonder consent van de politie, in
den geest van hot elders in Nederlandsch Indie van kracht
zijnde reglement en Indisch Staatsblad 1828, n°. 5 8 , hotwelk laatstelijk ook in Djokjokarta zooveel mogelijk was
in werking gebragt, werd door den soesoehoenan en den
onafhankelyken

prins MANGKOE N E G O R O , ieder voor zoo-

veel zijn gebied betreft, bereidwillig gevolg gegeven. Het
ter zake door hen verordende, is in October 1871 in
werking getreden.
Beschikking over lijken. In het gemis aan regelen met
opzigt tot het beschikken over lijken in het belang der
geneeskundige wetenschap w e r d , in navolging zooveel mogelijk der voor Nederland geldende bepalingen, voorzien bij
ordonnantie van 23 Junij 1871 (Indisch Staatsblad n°. 91),
en zulks bij wijze van aanvulling van de verordening van
15 December 1864 (Indisch Staatsblad n°. 196), houdende
bepalingen omtrent het begraven van lijken in Nederlandsch Indie.
Landverhuizers.
De toevoer van Chinesche landverhuizers te Batavia was minder dan in het vorige j a a r . In
1871 zijn 1012 Chinezen aangekomen, waarvan 110 vergunning tot inwoning verkregen, 443 eene acte van vast
verblijf hebben aangevraagd, en 323 op eene toolatingskaart ter hoofdplaats vertoeven; 120 zijn teruggekeerd en
16 overleden.
E r was twijfel gerezen of bij do aanvoering van Chinesche koelies voor de landbouwondernemingen in- Deli
nu en dan misbruiken hebben plaats gevonden. De a a n dacht der Regerins is op deze zaak gevestigd en in afwachting eener beslissing omtrent do maatregelen , die zij
zou hebben te nemen, zijn door tusschenkomst van den
resident van Riouw de noodige wenken en waarschuwingen aan de ondernemers gerigt.
Straatverlichting.
De straatverlichting wordt te Batavia,
Soerabaija, Bantam, Pekalongan , Banjoemas, Tjilatjap,
T a g a l , Rembang , Madioen , P a t t i , Pasoeroean, Soerakarta , Salatiga , Padang , Tapanoli, Palembang, Telokbetong, Makassar , Menado, Pontianak, Sambas, Sintang
en Amoenthaij op kosten van het Gouvernement door aannemers bewerkstelligd, en laat over het geheel, met uitzondering van Batavia, voel te wenschen over.
Alleen te Samarang is eene petroleumverlichting geheel
op kosten der ingezetenen , zonder bemoeijing van het
bestuur, tot stand gekomen. Hot denkbeeld is in overweging om ook op andere plaatsen do kosten der straatverlichting, zooveel mogelijk, door de inwoners te doen
dragen , bijvoorbeeld door tot het bedrag dier kosten opcenten te heffen op de verpondingsbelasting in de aldus
verlichte plaatsen.
Gasfabrieken bestaan tot dusver alleen te Batavia en
Pasoeroean. E r zijn echter concessie-aanvragen ingekomen
om ook te Soerabaija en te Samarang eene gasverlichting
tot stand te brengen, waaromtrent nog geene beslissing
genomen was.
II.

PERSOONLIJKE DIENSTE».

§ 1. Javu en Madura.
Door de toepassing van het met 1 Januarij 1871 in werking getreden besluit dd. 7 Junij 1870, n". 1, (zie vorig
verslag bladz. 64), werd eene betere controle op het te
werk stellen van heerendienstpligtigon verkregen.
De cijfers, voorkomende in het overzigt der in het vorige
jaar in elk gewest verrigte heerendienston (zie bijlage .1),
kunnen dientengevolge meer dan vroeger in overeenstemming zijn met de dagdiensten, dio in werkelijkheid door
de bevolking zjjn gepraesteerd.

Met vrij groote naauwkeurigheid kan thans niet alleen
worden nagegaan hoovele dagdiensten zijn gevorderd ten
behoeve der vaste of bijzondoro diensten , waarvoor dagelijks een vast aantal dienstpligtigen uitkomt of waarvoor
dagelijks een zeker aantal opgeroepen kan worden, maar
ook •hoeveel dagdiensten benoodigd zijn geweest voor eersten aanleg, zwaro herstellingen en vernieuwingen der
openbare werken van algemeen n u t , w a a r b ü hot belang der
inlandscho bevolking regtstreeks betrokken i s , en van die
werken, welko voorloopig nog onder deze rubriek gerangschikt worden. Voor al deze werken worden de noodige
diensten niet dan na verkregen magtiging toegestaan.
Do naauwkeurigheid der opgaven kan uit den aard der
zaak, bij do vermelding van het aantal dagdiensten, welke
gevorderd zijn ten behoeve van het gewoon onderhoud der
even bedoel de werken, niot even groot zijn, aangezien do
aanwijzing en oproeping der daarvoor noodige dienstpligtigen aan de districts- en dessahoofden moet overgelaten
worden, on met geene mogelykheid te controleren is.
Door de iurigting der bij genoemd besluit gearresteerde
registers van do verdeeling der hcerendiensten is thans
ook rekening gehouden kunnen worden met al de werkkrachten, waarover het Gouvernement, naar inheemsche
gebruiken en instellingen, beschikking heeft.
Blijkens het bovenbedoeld overzigt wordt in de meeste
gewesten, behalve de heerendienstpligtigen, die tot 52 d a gen arbeid in het j a a r verpligt zijn, een aantal personen
aangetroffen, die, volgens do adat, noch als volle dienstpligtigen worden aangemerkt, nbch van heerendiensten
worden vrijgesteld, maar tot een minderen arbeid, namelijk
van 26 of 13 dagen in het j a a r , g< houden zijn. Slechts in
enkele residentien rust op alle heerendienstpligtigen zonder
onderscheid de verpligting tot dienstpraestatio gedurende
52 dagen in het jaar.
Volgens het meorbedoold overzigt heeft do bevolking van
Java en Madura (met uitzondering der Voi stenlanden), overeenkomstig de nieuwe regeling verpligt tot 98 669 007 dagdiensten in het j a a r , gedurende den loop van 1871 slechts
gepraesteerd een aantal van :
17 713 576

dagdiensten voor bijzondere diensten ;

J.0 427 903

n
werken;

305 328

ii

het gewoon onderhoud van

dagdiensten voor eersten aanleg, herstelling
en vernieuwing van werken; of to zatnen:

31194 717 dagdiensten; zoodat over een aantal van
67 474 290 dagdiensten niet is beschikt geworden.
Volgens de opgaven werden in 1871 in een aantal residentien meer diensten gepraesteerd dan in het vorig j a a r .
Het is echter raadzaam dit niet als zeker te stellen met
het oog op de vroeger minder scherpe controle en op de
moeijelijkheid waarmede zij, ook thans nog, ten aanzien
van de diensten ten behoeve van het gewoon onderhoud
van werken, gepaard gaat.
Hoewel ook het cijfer der in de Preanger regentschappen
gedurende 1871 gepraosteerde hcerendiensten dat van 1870
verre overtreft, heeft echter ten gevolge der aldaar nieuw
ingevoerde orde van zaken , eene aanzienlijke vermindering
plaats gehad, onder andere van diensten, die ten vorigen
jare in de opgaven niet zijn vermeld. Intusschen mag niet
onvermeld blijven , dat de regeling der heerendiensten in
dat gewest, volgens de voorschriften van het besluit van
Junij 1870, wel reeds in dat j a a r was voorbereid, maar
na de invoering der reorganisatie mot 1 Junij 1871 eerst
langzamerhand in werking is kunnen treden, en wegens
de vele bezigheden waarmede de ambtenaren overladen zijn,
niet voor 1 Januarij 1872 volledig kon worden toegepast.
Door de afschaffing van de rahajatdiensten , de intrekking der zoogenaamde gladakpaarden ('), de diensten voor
de regents- of binnenlandsche posterij, het bewaken der
passanggrahans en het onderhoud van de woniugen der
(l) Bij Indisch besluit van 18 Augustus 1871, n°. 14, is aanteekening gehouden dat de resident. in verband met art. 3, j I X {g), van
het besluit van 7 Junij 1870, last heeft gegeven om de in zijn gewest
voor rekening der bevolking aangehouden heeren-en bedienden-rijpaarden
ten getale van 168 en 950, of te zamen 1118 stuks, zonder eenigvoorbehoud aan de daarop regt hebbenden terug te geven.
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inlandsche hoofdon , is de vroegere druk der heerendienstün
bleek herhaaldelijk dat door sommige residenten, met
in dat gewest zeer verligt en heoft, volgens den resident,
voorbijzien van het bepaalde bij artikel l , alinea 4 en 5 ,
de bevolking zich dan ook meer dan anders op den landvan het besluit van 7 Junij 1870. n". 1, zonder volstrekte
bouw kunnen toeleggen. De afschaffing der bovenvermelde
noodzakelijkheid heerondienstpligtigen op zoodanige afdiensten is, hoe ingrijpend ook, vooral mot opzigt tot die
standen van hunne woonplaats te werk gesteld waron,
der rahajatdiensten (waardoor ruim 25 500 man daags niet
dat terugkeer naar huis denzelfden dag geheel onmogelijk
meer behoefden uit te komen, hetgeen eene besparing gaf
was. Inzonderheid geschiedde dit by het doen kappen,
-van ruim 2 millioen dagdienston), zonder bezwaar tot stand
verzamelen en vervooren van hout — welke werkzaamgebragt.
heden, in plaats van zoo billyk mogelijk over verschillendo dessa's te worden verdeeld , niet zelden aan enkele
In sommige residentien en afdeelingen is de vordering
weinige dossa's op zeer groote afstanden van het werk gevan heorendiensten voor de bovolking zeer bezwarend
legen , werden opgedragen. Ook word nu en d a n , in
geweest.
strijd met do bestaande bepalingen, de tewerkstelling der
In Samarang blijft hot onderhoud van den weg van
heerendienstpligtigen noodeloos binnen het district beperkt,
diiftr naar Demak, vooral wegens de daaraan verbonden
waar het in hot belang der bevolking zou zijn geweest,
levering van verhardingsmateriaal, dat ni"t dan op groote
eenige digt aan de grens liggende dessa's bij dat werk in
afstanden verkrygbaar is, voor de bevolking een groote
te deelen. Een en ander gaf den directeur van binnenlast. Aan een der hoofdinspecteurs van de cultures is een
landsch bestuur aanleiding o m , bij zijne circulaire van
plaatselijk onderzoek opgedragen naar de middelen om
13 Maart 1872, bij de hoofden van gewestelijk bestuur op
hierin vorbetering te brengen.
een scherper toezigt en vooral ook op grooter beleid, dan
In Banjoewangi drukt hot onderhoud van den grooten
postweg van do hoofdplaats naar Badjoelmati. ten gevolge •tot hiertoe bij het opleggen dor diensten in vele streken
plaats vond , aan te dringen , en daarbij te verzoeken om
van de groote afstanden van dit werk tot de woonplaatsen
voortaan, bij hot tewerkstellen van heerendienstpligtigen,
der daarbij ingedeelde heerendienstpligtigen en van de ongeeen afstand van 8 paal zoo min mogelijk te doen overzondheid der streek, waarin die weg gelegen i s , zwaar op
schrijden en in ieder geval de diensten , waarbij overnachde weinig talrijke en verspreid wonende bevolking. Ter
ting volstrekt onvermijdelijk i s , als dubbele diensten in
voorziening hierin , is een voorstel aanhangig om op twee
rekening te brengen. Bij Indisch besluit van 14 Junij
minder ongezonde plaatsen aan dien weg gelegen , posten
1872 zijn bepalingen in dien zin gemaakt.
van veroordeelden tot dwangarbeid op te rigten, en die
veroordeelden , behalve met het voortdurend onderhoud van
De bijzondere diensten, en daaronder die ten behoeve
den bedoelden weg, tevens te belasten met het onderhoud
der inlandsche hoofden, worden algemeen als het mee-*t
en de vernieuwing der langs dien weg gelegon wachthuizen
bezwarend voor de bevolking geacht. In Pamakassan
en poststations, benevens met de levering van gras voor
(Madura) worden deze diensten, volgons den resident,
de op die route gestationeerde postpaarden. In afwachting
met zooveel onwil voriïgt, dat eene afschaffing er van
eener definitive regeling van het postwezen langs evenhoogst wenschelijk wordt geacht. Wegens de ongelijke
vermelde routo, waarvan eerst na de geheele voltooijing
verspreiding der bevolking drukt in de Preanger regentvan den weg door Soemberwaroe sprake kan zijn , is de
schappen de heerendienstpligt niet overal gelijk ; daarvoor
bevolking van Banjoewangi nog bij voortduring met het
de hoofden personen worden aangewezen, die in hunne
leveren en onderhouden van wagen- en rijpaarden ton benaaste omgeving gevestigd zijn, moeten andere diensten
hoeve der gouvernemonts-reizigers belast. Ten behoeve
worden opgedragen aan veraf wonenden. Die bezwaren
der triangulatie, zijn in dit gewest op sommige tijden noodig' zouden verminderen, wanneer de verstrekking van heerengeweest pm. 300 man daags, aan wie echter eene betaling
dienstpligtigen aan de hoofden kon vervangen worden door
is gegeven van 50 cents per man daags.
eene vergoeding in geld , waarmede velen zeer ingenomen zijn.
De Regering is steeds bedacht op maatregelen om de
lasten der bevolking zooveel mogelijk te verligten. Daartoe
Het donkbeeld is in overweging om de bijzondere dienis onder andere het denkbeeld in overweging om voor
sten, die de bevolking het meest in hare beschikking over
werken van algemeen n u t . als den aanleg van wegen, liet
den tij I belemmeren, af te schaffen , tegen eene verhoogiag
maken van bevloeijings- en afvoerkanalen enz. gebruik te
der inkomsten van den Staat als aequivalent voor de
maken van de werkkrachten der veroordeelden tot dwangmoordere uitgaven, die het gevolg dier afschaffing zullen
arbeid, waarover de Staat tot dat einde vrijelijk l>eschikzijn. De behandeling dezer aangelegenheid heeft de inken kan (circulaire van den directeur van binnenlandsch
diening vertraagd van een ontwerp tot vaststelling der
bestuur, dd. 23 Maart 1871, n c . 2153, opgenomen in het
grondslagen naar welke de aard en do duur der persoonBijblad op het Indisch Staatsblad n°. 2467). In verband
lijke diensten, waartoe de inboorlingen verpligt zijn en de
hiermede wordt reeds eene herziening voorbereid der vergevallen, waarin en de wijze en voorwaarden waarop zij
schillende beschikkingen , waarbij voor elk gewest een zeker
kunnen gevorderd worden, in elk gewest geregeld zullen
aantal zoodanige veroordeelden is toegestaan. Ook is de
worden. Tot deze vertraging droeg ook bij het streven
directeur van binnenlandsch bestuur reeds in overleg geom zich bij het ontworpon dier grondslagen zooveel mogelijk
treden met zijn ambtgenoot van justitie omtrent het bezigen
aan te sluiten aan den feitelijken toestand, die, in afwachvan dwangarbeiders tot het verbeteren van enkele wegen
ting van hetgeen de resultaten van het onderzoek naar de
in de Preanger regentschappen en den aanleg van nieuwo
regten van de inlandsche bevolking op den grond op J a v a
wegen in Pasoeroean en Bagelen.
en Madura daaromtrent meer in details zullen leeren, —
eerst gekend kon worden na afloop van het bij art. 1, § 1,
Om voortaan beter te kunnen waken dat bij de nitvoealinea 1 en 2 , van het besluit van Junij 1870, bedoelde
ring van werken in heerendienst het voor die werken
onderzoek betreffende het beginsel waarop in elk gewest
gevorderd aantal diensten de werkkrachten der bevolking
de heerendienstpligtigheid rust. Volgeus de hierop betrekniet overschrijdt, heeft do directeur van binnenlandsch
kelijke rapporten rust in enkele residentien de heerenbestuur bij zijne circulaire van 27 Januari) 1871, n°. 597
dienstpligtigheid op den grond en in andere op den per(Bijblad op het Indisch Staatsblad n°. 2448), de hoofden van
soon; in het algemeen echter wordt de dienstpligtige niet
gewestelijk bestuur aangeschreven, hunne voorstollen tot
zwaarder of ligter, met meer of minder diensten, belast
uitvoering van bedoelde werken te doen vergezeld gaan
naar hij meer gegoed is.
van eene aantooning overeenkomstig het bij die circulaire
overgelegd model, waardoor een beknopt en naauwkeurig
Ten behoeve van het aanleggen, herstellen en onderoverzigt kan worden verkregen, niet alleen van de werkhouden van landswerkon, die naar de aangenomen bekrachten waarover ten behoeve der algemeene en bijzondere
ginselen in vryen arbeid worden uitgevoerd (artikel 2 , 6 ,
diensten onder gewone omstandigheden gebruik wordt gevan het besluit van Junij 1870), zijn geene diensten noodig
maakt, maar ook van die, waarover ten behoeve van den
geweest.
aanleg, zware herstellingen of vernieuwing van werken nog
Remplacering komt bjj voortduring in allo gewesten voor.
kan worden beschikt.
Zij wordt gewoonlijk onderling geregeld buiten bemoeijenis
van het bestuur. In Keboemen (Bagelen) geschiedt de
Uit de overeenkomstig dat model ingediende aanteekeplaatsvervanging veelal tegen afstand door den heerenningen, overgelegd bij de voorstellen der hooiden van
dienstpligtige van zijn aandeel in de communale velden.
gewestelijk bestuur, tot goedkeuring der door hen verleende
In de Preanger regentschappen treft men ook plaatsvermagtiging om tot de uitvoering van werken over te gaan —
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vanging aan togen genot van voeding en huisvesting. In
1'asoeroean komt «Ie plaatsvervanging vooral in de vlakke
s:reken .voor, en van Probolinggo wordt gezegd dat het
daar moeijelijk is om voor de byzonderu (dat is do zware
diensten), plaatsvervangers te vinden
Hier en daar vindt nog onwettige afkoop plaats, ofschoon daartegen zooveel mogelyk wordt gewaakt.
Do hoorendiensteu op de particuliere landerijen bewesten
de Tjimanoek worden bij voortduring beheerscht door het
reglement, vervat In Indisch Staatsblad 1836, n°. 19. De
heerendiensten op do overige particuliere landerijen worden geheel door de oorspronkelijke vorkoopsvoorwaardon
beheerscht.
Zoo als bekend (zie het verslag van 1870 , blz. 48), is
laatstelijk door d>- Indische redering verklaard , dat het
beginsel , vastgesteld bij het Indisch besluit van 3 September 1861, n°. 1. Bijblad op het Indisch Staatsblad, n°.
1580), dat de heerendienstpligtigheid rust op den grond,
niet van toepassing is op de particuliore landerijen in
AVest-Java. Tot die verklaring werd de Indische regerin"' geleid door do overweging, dat art. 26 van het roglemeut omtrent de particuliere landeryen , gelogen ten
westen der rivier Tjimanoek (Indisch Staatsblad 1836 ,
n°. 19) , het beginsel huldigt , dat heerendienstpligtigheid op
den persoon rust en dat het niet aannemelijk is dat dit regiement door het besluit van 3 September 1864 , n°. 1 , bet«effende do hoerendiensten, in dit of eenig ander ojizigt
zou zij» gewijzigd. (1)
Bij Indisch besluit van 21 December 1871 , n'. 7 , zijn
de jongste voorschriften omtrent do heerendiensten op Java
en Madura (Bijblad op het Indisch Staatsblad n°. 2332) ,
voor zooveel betreft het bouwen , herstellen en onderhouden
van inlandsche schoolloc ilen , waarin onderwijs van Staatswege gegeven wordt, in overeenstemming gebragt met liet
sedert uitgevaardigd Koninklijk besluit van 3 Mei 1871
(Indisch Staatsblad n". 104) betreffende de grondslagen van
het gouvernements- inlandsch ouderwijs. Dien ten gevolge
luiden uu ook de eerstaangehaalde voorschriften zoodanig
dat voor werkzaamheden aan inlandsche schoolgebouwen
slechts dan heerendiensten kunnen worden toegelaten , wanneer daarin van staatswege geheel kosteloos onderwijs gegeven wordt. De gewestelijke autoriteiten werden tevens
aangeschreven om op de bij hunne bureaux aangehouden
registers van de verdeeling der heerendiensten, van dit
beginsel aanteekening te houden en die zoo noodig te wijzigen.
Het denkbeeld is in overweging om te bepalen:
1°. dat de vreemde Oosterlingen , gevestigd in de voor
hun landaard aangewezen wijken of buurten, onderworpen
zijn aan de algemeene diensten. waartoe de inlandsche bevolking is verpligt, echter alleen voor zooveel doze diensten
gevorderd kunnen worden ten behoeve van werken binnen
den kring dier wijken of buurten gelegen , met inbegrip
der bruggen, waardoor met die wy ken of buurten gemeenschap bestaat;
2'. dat de vreemde Oosterlingen, die, buiten die wijken
of buurten gevestigd, zich met de inheemsche bevolking
hebben vermengd, eu onder hoofden van deze staan, ondorworpen zijn, zoowel aan de bijzondere als aan de algemeene diensten, waarbij de inheemsche bevolking wordt
ingedeeld.
Op grond van het besluit van 18 Juuij 1865, n°. 5 (Indisch Staatsblad n°. 59), houdende algeheel verbod van
verpligte diensten bij 's lands algemeene pakhuizen, is in
do behoefte daaraan voorzien door vrijwillige koelies, die
zoo veel mogelijk op taak, voor het overige op daggeld
(20 tot 50 cent) werkten. De hoogste dagloonen werden
betaald in Bantam (40 tot 50 cent), de laagste op Madura
(steeds 25 cent). Bezwaren in de voorziening van koelies
werden slechts in een paar residentien (Samarang en Banjoewangi) ondervonden, echter niet in die mate, dat men
geen genoegzaam aantal heeft kunnen verkrijgen. Voor
het overige hadden geene moeijelijkheden plaats, niette1) Hei vorenstaande strekke in voldoening nan den wensen van de
zijde der Tweede Kamer te kennen gegeven, om alsnog de redenen
voor deze beslissing te vernemen (zie het commissoriaal rapport bctretfendc het Oost-Indisch Regeringsverslag van 1870, gedrukt onder
n°. 85 van de stukken der zitting 1871 — 1872).

genstaando op het huren van koelies geenerlei pressie
van bestuurswege wordt uitgeoofend.
Ton aanzien van de wyzo van voorziening in de noodige diensten hoerschto grooto verscheidenheid. W a a r het
mogolijk was, werd do levering der koelies aan aanno
mers opgodragon. Eenigo uitbestedingen voor die leveringen zijn mislukt, terwijl zij in andere residontien in het
geheel niet gehouden werden om de geringe kans op
welslagen.
Bij de koffij-inkooppakhuizeri werden de koelies door
de pakhuismeesters zelve bekostigd uit de hun daarvoor
toegelegde betaling van 4 cent per ingeleverden pikol
koliij. Te Batavia worden de noodigo koelies door do pakhuismeesters ingehuurd, 't geen te dier plaatse nog steeds
voordeeliger blijkt te zijn, dan de levering door aannemers. Zoo als reeds in het vorig verslag vermeld i s , wordt
echter op de geldelijke gevolgen het oog gehouden.
§ 2.

Buitenbezittingen.

In de residentien Ternate (Indisch Staatsblad 1866,
n°. 41), Timor (Indisch Staatsblad 18<>6, n'. 68), Riouw
en onderhoorigheden (l7idisch Staatsblad 1867, n \ 1) ,
Amboina [Indisch Staatsblad 1869, n*. 9 1 , en 1866, n". 42),
en Westerafdeeling van Borneo (Indisch Staatsblad 1870,
n°. 25), worden geene heerendiensten van de bevolking
gevorderd, anders dan in geval zulks tot wering van ;»ïgemeene rampen, dan wel tot afwending van algemeen
gevaar, tijdelijk noodig mogt zijn
In de residentien Timor en Amboina zijn, gedurende
1871, in het geheel geene heerondiensten van de bevolking
gevordtrd. Van de overige bovenvermelde gewesten zijn
geene borigten ingekomen.
In de Lampongsche districten (Indisch Staatsblad 1866
n3. 137), op Banka (Indisch Staatsblad 1868, n°. 78). en in
Benkoelen {Indisch Staatsblad 1869, n°. 79), is de bevolking, behalve waar zulks tot afwending van algemeen
gevaar en afwering van algemeene rampen tijdelijk noodig
mogt zijn, tot geene andere diensten verpligt dan die
onvermijdelijk noodig zijn tot : het onderhoud van wegen
en bruggen en het vervoer van 's lands goederen en dienaren (Lampongsche districten); het ouderhouden van wegen en bruggen, het vervoer over land van 's lands dienaren, goederen en gelden, en het vervoeren van postpaketten (Banka); het aanleggen en onderhouden van
wegen en bruggen en het vervoer van 's lands dienaren
en goederen (Benkoelen).
In de Lampongsche districten wordt in iedere afdeeling
een register aangehouden, waarin kampongsgewijze de
namen van alle heerendienstpligtigen voorkomen, ten einde
tegen ontduiking en knooijerij zooveel mogelijk te kunnen
waken. De heerendienstpligtigen laten hier in den regel
hun werk door plaatsvervangers vorrigten, die daarvoor
van hen betaling ontvangen. Aan eene herziening van de
regeling der heerendiensten bestaat volgens den resident
geene behoefte.
In de residentie Banka worden do meeste diensten gevordord ten behoeve van het vervoer der postpakketten.
De diensten drukken daar echter niet zwaar, omdat het
vervoer van gouvernementsreizigers en goederen meestal
plaats heeft over zee.
Omtrent de praestatie van heerendiensteu in de adsistentresidentie Benkoelen wordt gemeld, dat voor het onderhoud der wegen en bruggen 330 699 dagdienston noolig
zijn geweest, voor het vervoeron van in dienst reizende
ambtenaren 6348 en tot wering van rampen van hoogerhand 392; gevende een totaal cijfer van 337 439 dagdiensten op een aantal van 26 864 beschikbare h<erendienstpligtigen, zoodat gemiddeld iedere dienstpligtige 13
dagen in het j a a r is uitgekomen. Voor nieuwe wegen,
waterleidingen of andere buitengewone werken zijn geene
diensten gevorderd.
Van het ter hoofdplaats Benkoelen sedert 1864, bij
wijze van huishoudelijke regeling, bestaande stelsel van
afkoop van het verpligt onderhoud der wogen en hot uiloefenen der nachtwachtdieust in de kampongs, is laatstelijk melding gemaakt in het verslag van 1870 (blz. Wi,
De afkoopsom, verschillende naar gelang van ieders
vermogen, wordt door do belanghebbenden jaarlijks, in
verband tot de behoefte, geregeld, en bedraagt hoogstens
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f 2 en minstens 15 cent 'smaands. Voor 1870 bedroeg
de aai)9lag (over 1159 dienstpligtigen, waaronder ook do
vreemde Oosterlingen) f' 4015, dat is gemiddeld t' 3,47
' s j a a r s per hoofd; terwjjl de uitgaven ook voor de verlichting der wegen, f 2633 beliepen De maatregel, aan
welks voorloopige bestendiging de Indische regering bij
oen besluit van November 1871 hare goedkeuring hechtte,
werkt in ieder opzigt bevredigend, ook wat don toestand
der wegen betreft, waarvan do meeste reeds zijn verhard.
In het gouvernement van Celebes en onderhoorigheden
en in do residentie Menado wordt de vordoring van heorendiensten beheerscht door provisionele regelingen (Indisch
Staatsblad 1868, n". 19, en 1870, n°. 85). Van de residentie Menado wordt alleen berigt, dat de diensten ten
behoeve der inlandsche hoofden geregeld zijn, als volgt:
bij de districtshoofden komt van de 100 on bij de onderdistrictshoofden van de 50 huisgezinnen binnen hun ressort
dagelijks één man uit;.ten behoeve dor negorijhoofden is
van elk 50tal huisgezinnen binnen de negorij, ieder huisgeziu beurtelings verpligt tot praostatie van één dag dienst.
Omtrent de regeling dor heerendiensten in het Gouverneroent van Celebes en onderhoorigheden wordt gemeld, dat
deze niet als drukkend voor de "bevolking beschouwd
kan worden; slechts behoort gewaakt te worden, dat
door de besturende ambtenaren en de hoofden niet meer
van de werkkrachton der bevolking gevorderd wordt dan
is toegestaan.
Voor het gouvernement van Suinatra's Westkust, de
residentien Palembang en Zuider- en Ooster-afdeeling van
Borneo en de adsistent-residentie Billiton bestaan nog
rr
. eene door de Regering vastgesteldo regelingen van do
persoonlijke diensten waartoe de inboorlingen verpligt zijn.
Ter Sumatra's Westkust bleef de vordering van heerendiensten provisioneel bij gewestelijke verordeningen geregeld. Bezwaren daartegen hebben zich niet voorgedaan.
Remplacering bleef bij voortduring plaats vinden , echter
geheel buiten bemooijenis van hot bestuur. De heerendiensten worden zooveel mogelijk gevorderd op tijdstippen
van het jaar niet zamentreffendo met den tijd, waarin de
bevolking zich aan den landbouw moet wijden.
Omtrent de werking van htt te Padang sedert eenige
jaren ingevoerde stelsel van afkoop van heerendiensten
tegen het matig aequivalent van f4 'sjuars (waarover zie
laatstelijk het verslag van 1870, bladz. 49) wordt bij
voortduring gunstig berigt Niet alleen de inheemsche bevolking maar ook du vreemde Oosterlingen worden gezegd
hoe langer zoo meer toe te treden. Volgens eene opgaaf
van December 1871 was over de elf eerste maanden van
dat j a a r ontvangen f 13 928,21' en uitgegeven f 11 192,39.
De regeling der heerendiensten in de residentie Zuideren Ooster-afdeeling van Borneo is nog in overweging.
Berigten omtrent de gedurende 1871 door de bevolking
gepraesteerde heerendiensten zijn niet ingekomen.
De diensten in de residentie Palembang bleven voor de
bevolking drukkend. Het is echter geblokon, dat door de
levering van houtwerken tegen geringe betaling, geen
individueel, noch gemeentelijk bezit wordt aangerand,
daar de bosschen, waaruit de houtwerken worden verkregen , als staatsdomein beschouwd mooten worden. Voorstellen zijn intusschen door den resident ingediend om
die levering voortaan uit te besteden, en ook om tot de
intrekking over te gaan van het grootste gedeelte der pasanggrahans, die door de bevolking worden opgerigt en
onderhouden. Door een en ander zou volgens den resident
de bevolking van een drukkenden last bevrijd worden.
Ten behoeve der militaire werken binnen dit gewest
werd gedurende 1871 het volgend aantal koelies toegestaan :
voor vernieuwingen en bijbouwingen van de militaire gebouwen in Tibing Tinggi 2893; voor het gewoon onderhoud van de militaire gebouwen terzelfde plaatse 3557;
voor herstellingen, vernieuwingen en bijbouwingen te Bandar 17 2 6 1 ; te zamen 23 711 man. Het praesteren der
koeliediensten ten behoeve der bovenbedoelde werken zal
echter volgens den resident weldra niet meer noodig zijn.
Hij is aangeschreven om tot eene generale regeling der
heerendiensten in zijn gewest de noodige voorstellen te
doen.
Uit de berigten omtrent het gebruik, dat op de bezittingen buiten J a v a en Madura gemaakt wordt van de
heerendienstpligtigheid der onder ons direct gezag staande
Bijblad van de Nederlandsche Staatscourant. —

bevolking, ten behoeve van burgerlgko of militaire landswerken, blijkt, dat gedurende 1871 in het gouvernement
Colebes en onderhoorigheden en in de residentien Benkoelen en Amboina ten behoeve der bedoelde werken geeno
diensten noodig zijn geweest.
In de residentie Zuider- en Ooster-afdeeling van Borneo
werd in do verschillende afdeelingen ten behoeve van burgeiiijke werken een aantal van 2478, en ten behoovo van
militaire, werken een aantal van 10 918 dagdienston gevorderd tegen betaling.
Bij de Indische regering is een voorstel in behandeling
om te bepalen , dat voortaan van do bevolking alleen diensten
zullen gevorderd worden ten behoeve der militaire bouwwerken.
Van de diensten ten behoeve der militaire werkon in de
residentie Palembang is reeds boven melding gemaakt.
Omtrent de overige gewesten zijn geen berigten ingekomen.
In de diensten voor de pakhuizen is op de bezittingen
buiten Java en Madura bijna geheel voorzien door veroordeelden tot dwangarbeid. Slechts in één gewest (Sumatra's Westkust) werden uitsluitend vrije koelies gebezigd
tegen een dagloon van 33V- tot 50 cent per man. In
andore residentien werden voor enkele diensten vrije koelies ,
voor andere dwangarbeiders gebezigd. De koelies werkten
dan steeds op dagloon, dat hooger was dan op Java en
Madura, verschillende van 50 cents tot een gulden. Te
Menado werden voor pakhuisdiensten , elders dan tor hoofdplaats , nog heerendienstpligtigen gebruikt tegen betaling
van 25 cents per man daags.
III.

LANDELIJKE INKOMSTEN;

§ 1.

Landelijke

Java

en

BEDRUFSBELASTINU.

inkomsten.

Madura.

Luidrcnte enz. Tot de in het vorig verslag (bladz. 67)
bedoelde belero regeling van den aanslag en de inning der
landrento, als voorbereiding der algemeenc verordening
voorgeschn ven bij art. 59 Regeringsreglement, is door den
Gouverneur-Generaal overgaan bij ordonnantie van 3 April
1872 (Indisch Staatsblad n°. 66). Eenige vragon bij de nadero
behandeling dozor aangelegonheid in In die gerezen, waren
oorzaak dat do nieuwe regeling niet vroeger vastgesteld en
dus eerst op 1 Januarij 1873 in werking treden kan.
Met intrekking van het besluit van Commissarissen-Generaal over Nederlandsch Indie van 4 Januarij 1819, n°. 1
(Indisch Staatsblad n c . 5), werd daarbij bepaald, dat do
landrento op J a v a en Madura met uitzondering van de
Preanger regentschappen en de Vorstenlanden , wordt geheven van alle beplante gronden door de inhindseho bevolking bezeten, de nipabosschen daaronder begrepen. Voor
den aanslag in de landrente worden de gronden verdeeld
in tien klassen naar den grondslag der gemiddelde bruto
opbrengst aan padi, of aan andere gewassen op gronden,
waar geen padi als hoofdgewas wordt geplant, per bouw
van 500 vierkante Rhijnlandsche roeden , in de drie laatste
j a r e n , berekend tegen den gemiddelden laagsten prys dor
padi in dezelfde jaren. Tot de 1ste klassen behooren dio
gronden , wier gemiddelde jaarlijksche bruto opbrengst moor
bedraagt dan f 100; tot de tweede, die van meer dan f 90
tot en met f 100 en zoo vervolgens tot de tiende klasse,
waartoe gerekend worden de gronden , wier bruto opbrengst
t' 10 a f 20 bedraagt.
De landrente, jaarlijks per bouw in geld vorschuldigd,
bedraagt voor de eorste klasse f 20, de tweede f 18 en
zoo vervolgens tot f 2 voor de tiende klasse. De dossahoofden zijn belast met de inning tegen eene belooning van
8 per cent. Aan den Gouverneur-Generaal blijft de bevoegdheid om, in bijzondere gevallen, geheele of gedeeltelijke
vrijstelling van landrente to verkenen.
De aanslag der zoogenaamde landelyke inkomsten over
de laatste vijfjaren kan voor J a v a en de afdeeling P a m a kassan (Madura) blijken uit het volgend overzigt:

1872—1873.
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Landrente.
JAJIEN.

Aanslag.
a.

1867 .

f 11301 600

1868 .

12 078 500

186».

Tuinen
en
Onder
nipabosuit. Decemschen.
ber achterstallig.
f

81 100

f

•

Vischvijvers.

AANMERKINGEN.

b.

26 700

f 230 500

119 800

25 600

241 800

12 648 900

282 9C0

24 800

249 700

1876 .

13 188 900

304 100

25 300

253 400

1871 .

13 391 500

436 000

25 300

253 900

u.

6.

Dit overzigt doet zien dat de achterstand der landrente
in 1871 vergeleken mot vorige j a r e n , weder belangrijk is
toegenomen. In Bezoeki en Kodiri, waar de achterstand
het grootst w a s , moest onder ultimo 1871 respectivelijk
nog f' 128 442 en f 114 625 worden aangezuiverd. D e a a n zuivering had evenwel in bijna alle residentien successivelijk
plaats. Alleen .Soerabaija maakte hierop eene uitzondering,
daar de beduidende achterstand ad f' 46 532 hoofdzakelijk
het gevolg is van de kwade trouw van den onder-collecteur
te Modjokerto, op wiens administratie (waarvan de landrente een onderdeel uitmaakt) een tekort van f' 46 600
werd bevonden.. Deze inlandsche ambtenaar wordt geregtelijk vervolgd.
De achterstand der belasting op tuinen en nipabosschen
en van die op vischvijvers beliep onder ultimo December
1871 respectivelijk f 3225,49 en f 2578,94 ».
Gewestelijke opgaven nopens den aanslag der landrente
worden aangetroffen in de jaarlijkscho algemeene statistiek
van den eigen landbouw der bevolking van J a v a en Madura,
over 1871 hierachter te vinden in bijl. E E ; waaruit blijkt
dat de landrente in de residentien Bantam, J a p a r a , Soerabaija, Probolinggo, Bezoeki en Madura in 1871 minder
en in de overige gewesten meer heeft opgebragt dan in 1870.
Even als vroeger wordt ook bij dit verslag overgelegd
eene berekening van de verhouding der belasting tot de
waarde van den cogst in de verschillende residentien
(bylage K). Uit deze statistiek blijkt, dat in 1871 de betaling per bouw het hoogst was in Pasoeroean, Probolinggo en Bezoeki, waar respectivelijk f 10,54, f'9,66 en
f' 9,51 per bouw werd opgebragt terwijl zij het laagst was
in M a d u r a , Krawang en Rembang, waar slechts f 2 , 4 0 5
f 4,06 5 en 4,24 5 per bouw betaald werd.
In verhouding tot de (veronderstelde) waarde der geoogste
padi was de aanslag het hoogst in Bantam, Japara en
Pekalongan, namelijk 17,96, 15,08 on 14,14 pet. Daarentegen wns de verhouding het laagst in Madioen, Madura
en Kadoe, waar de aanslag 4,38, 0,1 en 6,42 pet. van de
geschatte geldswaarde van één bouw padi beliep.
De in de Preanger regentschappen op de in het vorig
verslag vermelde grondslagen in 1871 ingevoerde belasting op het gewas (ten bedrago van 3/.0 van de geschatte
waarde der opbrengst van de met padi of andere producten als eerste gewas beplante gronden) hooft, behalve de
moeijelijkheid om allerwege tijdig den aanslag te regelen
(waarover lager), in hare werking overigens tot geene
bezwaren aanleiding gegeven.
De opbrengst is echter beneden de raming gebleven,
niet alleen wegens do invoering eerst met 1 Junij 1871,
toen reeds circa •/« gedeelte der rijstvelden en daaronder
do meest vruchtbare waren geoogst geworden, en van de
met andere producten als eerste gewas beplante velden,
het kostbaarste product, de t a b a k , medo reeds was binnen
gebragt, maar vooral door den lagen stand der marktprijzen van de padi , ten gevolge waarvan de waarde voor
de berekening der Lelasting, in stede van f 2 per pikol
zoo als geraamd w a s , niet hooger kon gesteld worden dan

Het verschil tusschen deze cijfers en de betrekkelyke
opgaven in de aantooningen van de uitkomsten der
rijstcultuur moet daaraan worden toegeschreven, dat
te dezer plaatse mede is opgenomen de landrente van
het huurland Simbang (geregeld ' s j a a r s f 3083,34),
zoomede de belasting op de zoutwellen in Samarang,
in 1867 f 5198, 1868 f 5353, 1869 f 5339, 1870 f 5378
en 1871 1' 5443; terwijl in dit overzigt voor 1871 mede
niet voorkomt het bedrag der heffing op het padigewas
in de Preanger regentschappen (waarover lager).
Zie voor eeno gewestelijke splitsing der belasting op
vischvyvers hoofdstuk O , afdeeling V, hierachter.

gemiddeld f 1,17= gedurende Junij t/ m October en f 1,326
gednrende November en December. Tegenover eene berekende heffing over geheel 1871 alleen wegens belasting
op het rijstgewas van f 1 200 000 beliep dan ook de aanslag over de genoemde zeven maanden slechts f 259 065
(f 218 573 voor de velden met padi beplant en f 4 0 492
voor de overige in de belasting vallende velden) terwijl
de vóór 1 Junij 1871 door de bevolking van Soekaboemi
en Tjipoetri nog aan het Gouvernement geleverde 36 330
pokols (3633 tjaings) padi-tjoeke, in publieke veiling opbragten f 72 498 (of gemiddeld f 1,996 por pikol), zoodat
de verkregen baten tegenover de berekende , ten gevolge
van de aangeduide omstandigheden een tekort hebben
opgeleverd van f 868 437.
Hierbij verdient nog opgemerkt te worden dat het in de
praktijk noodig is gebleken het belastingjaar te doen loopen
van 1 November tot 31 October; de aanslag over de beide
laatste maanden van 1871 (tot een bedrag van f 113 261
voor de padi-velden en f 4412 voor de andere) eerst in
1872 afgedragen, is dan ook onder de voorafgegane cijfers
slechts opgenomen ter wille van de vergelijking met de
geraamde uitkomst over het geheele j a a r 1871.
De betaling geschiedde vrij geregeld; van den aanslag
over Junij—October was op ultimo December 1871 achterstallig f 8288 vour de padi-velden en f 368 voor do
andere, doch onder ultimo Januarij 1872 nog slechts
respectivelijk f 1759 en f 64.
Bijzondere schikkingen omtrent de heffing der belasting
op het rijstgewas als anderzins , als gevolg der invoering
van de Preanger-hervorming mot 1 Junij 1871, op de
mogelijkheid waarvan in 't vorig verslag (bladz. 69) werd
gedoeld, zijn niet noodig geoordeeld. Als eonige voorziening, die ten deze overweging zou kunnen verdienen,
kwam ter sprake het al of niet verrokenen met 's lands
kas van hot verschil tusschen de inkomsten, door de~Preanger regenten van 1 Januarij tot ultimo Mei 1871 uit
hun regt van belastingheffing genoton en die waarop zij
ingevolge Indisch Staatsblad 1870, n°. 124, aanspraak zouden hebben gehad, indien de reorganisatie met 1 Januarij
1871 ware ingevoerd. De overweging echter dat het door
do regenten tot uit". Mei 1871 aan belastingen geïnde,
moest worden beschouwd als hun krachtens de tot op dat
tijdstip werkende verordeningen wettig aankomende, leidde
tot do beslissing dat tot zoodanige verrekoning geeno termen bestonden. Alleen werd ten aanzien der hun aankomende koffij-procenten uitgemaakt, dat deze zouden worden uitbetaald over 7 / 12 van het daarvoor bepaald bedrag.
Bij do begrooting voor 1872 is do opbrengst der belasting op de rijstcultuur geraiAid op f 1 2 0 0 000, die der
belasting op de andere cultures op f 200 000, te zamen
f 1400 000. Aannemende dat over dit dienstjaar eene gelij ke uitgestrektheid velden zou aangeslagen kunnen worden
als gedurende 1871 waren beplant en geoogst geworden
(169 200 bouw met padi en 39 413 met andere gewassen)
meendo de resident, naar den maatstaf van slecht3f 5,13
en f 4,27 por bouw (de aanslag over Junij December 1871
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had gemiddeld f 5,01 en f 4 , 3 7 opgeleverd), de heffing van
1872 te mogen ramen op f 868 027 on f 157 4 1 3 , dus te
zamen f 1025 440, zoodat hot tekort dan zou bedragen
f 374 560.
Het voornemen bestaat om in 1873 do belasting, wegens
de bezwaren aan het voorbereiden en regelen van den
thans bestaande voet verbonden, niet meer te heffen,
maar ook in de Preanger regentschappen in werking te
brengen de nieuwe regeling der landrente, voor zooveel
noodig gewijzigd. In December 1871 is de Indische regering gemagtigd hieromtrent, onder nadere goedkeuring
des Konings, tijdig het noodige te regelen. Tot maatstaf
van de verschuldigde belasting zal dan worden genomen
niet het te veld staande gewas, maar de gemiddelde brutoopbrengst der gronden in de drie of.vijf laatste jaren en
zal de belasting niet jaarlijks maar voor vijfjaren worden
aangeslagen. Individuele aanslag zal echter behouden blijven.
Tot wettelijke bestendiging van de in 1867 op het domein Bloeboer (Batavia) ingevoerde heffing vuu landrente
(hoofdelijk en in geldt ter vervanging van de vroeger gebruikelijke tjoeké-heffing (zie het verslag van 1870 , blz. 52),
strekte de ordonantie vau 30 December 1871 (Indisch
Staatsblad n°. 225).
*De behoefte aan dusdanigen wettelijken grondslag voor
de heffing van landrente op genoemd domein deed zich te
meer gevoelen, toen in 1870 onderscheidene belastingschuldigen , zich beroepende op de toepasselijkheid op Bloeboor van het reglement op de particuliere landerijen bewesteu
de Tjimanok (Indisch Staatsblad 1836, n°. 19), krachtens
hetwelk voor het opbrengen der tjoeke' in geld speciale
overeenkomsten met de schatpligtigen worden gevorderd
en hoedanige schikkingen niet waren getroffen, in het
betalen van landrente nalatig bleven. Van daar dat op den
aanslag van 1870, ad f 16 937,86, niettegenstaande deze
gezegd werd te naauwernood het geldswaardig bedrag
bereikt te hebben van hetgeen bij eene heffing in natura
zou zijn opgebragt, in October 1871 nog f 5603,64 achterstallig was.
Om deze moeijelijkheden te ontgaan, was in 1871, met
opvolging van art. 11 van meerbedoeld reglement, hoofdelijk
met eiken landbouwer overeengekomen voor de betaling
der verschuldigde tjoeké in geld.
Niettegenstaande dezelfde maatstaf van berekening werd
gevolgd als in 1870 (namelijk de geldswaarde van V5 der
bruto-opbrengst aan natte padi, na aftrek van 25 por cent
voor iudrooging, tegen een gemiddelden marktprijs van f 2
per pikol drooge padi) beliep de aanslag van 1871, ton
gevolge van den schralen o ' g s t , slechts f 11 618,56 en wel
voor de sawah's f 11 354,76 en voor de tegalvelden f263,80.
(Ook deze cijfer3 zijn niet begrepen in het vorenstaand
vijfjarig overzigt.)
Gedurende de jaren 1867, 1868 en 1869, toon de gemiddelde marktwaarde der drooge padi berekend werd in 1867
op f 2,50 en in de beide andere jaren op f 2 per pikol,
doch van de bruto opbrengst aan natte padi 5(> per cent
werd afgetrokken (22 per cent voor indrooging en nog 28
per cent voor snijloon en verdere verliezen) beliep do aanslag
achtereenvolgens f 11 883,52, f 9783,52 en f' 10 112,11.
Deze herleiding van bruto tot netto opbrengst vond in
't geheel niet plaats bij do heffing van tjoekd in natura
gedurende 1864, 1865 en 1866. Deze omstandigheid en do
aanzienlijk hoogere padi-prijzen destijds, verklaren voldoende het feit waarom in die jaren de verpachting dor
tjookë' (tegen eene paclitsom van f 3,50, f 3,30 en f 3,75
por pikol) achtereen volgons opbragt f 23 359, f 2 2 234 en
f'25 092, en dus aanzienlijk meer dan de heffing van landrento in geld sedert heeft opgeleverd.
Bij do mededeeling van 's Konings goedkeuring op de
bovenvermelde ordonnantie van 30 December 1871 is de
Indische regering voor zooveel noodig indachtig gemaakt
op de noodzakelijkheid om ook in andere opzigten tot de
vestiging van een regelmatigen toestand op Bloeboer to
geraken, daarbij uitgaande van hot begrip dat niet het
reglement op de particuliere landerijen beweston Tjimanok,
maar bijzondere regelingen de regten van don .Staat, van
de bevolking en van de inlandsche hoofden op dit landsdomein behooren te beheerschen.
Gedurende 1871 is nog f 150 's maands toegestaan voor
de geregelde bijhouding der kaarten en registers van hot
land Bloeboer.

Bij Indisch Staatsblad 1 8 7 1 , n'. 2 1 3 , is onder andere
bepaald dat van de op hoog gezag met suikerriet beplante
velden geen landrente gehevon wordt, doch aan de dessahoofden, over olkon bouw voor de gouvornements-suikercultuur in gebruik genomen, f 1 zal worden uitgekeerd,
by wijze van tegemoetkoming in de derving van een deel
van het collecteloon.
Vogelnestgrotten. Bij de uitbesteding der vogelnestklippen
in het district Karang-Bollong (afdeeling Ambal, residentie
Bagelen) op 1 Augustus 1871, hebben zich vier gegadigden
opgedaan Do exploitatie dier klippen voor den tyd van
25 j a r e n , ingaande met den lsten Januarij 1872, is toegewezen aan don hoogsten inschrijver tegen betaling eener
bom van f 37 100 'sjaars.
Op don 27sten October 1871 werd te Samarang in veiling
gebragt ocne hoeveelheid van 2096 kilogrammen vogeInestj e s , welke bijna uitsluitend afkomstig waren van de vorenbedoelde klippen. Degezau.onlijke opbrengst beliep f 44 371,50
of gemiddeld f 2693,84, f 1580,63 en f 572,20, de 1ste ,
2de en 3de soort (tegen f f' 2033,40, f 1380,70 en f 572,20
gedurende do drie laatste jaren) en f 21,17 per kilogram
te zamen.
De exploitatie der vogelnestklippen in de Preanger regentschappen bragt over 1871 f3120 op, waaronder f 2750
voor die in Bandong, in de laatsfe jaren steeds aan den
regent aldaar verhuurd en na de inwerkingbrenging der
nieuwe bestuursorganisatie, als maatregel van overgang
(vergelijk hot vorig verslag, bladz. 69) ook nog gedurende
den verderen loop van 1871 aan hem gegund gebleven,
onder voorwaarde evenwel dat voor do exploitatie niet
mogt beschikt worden over do dienstpligtigheid der bevolking. De klippen in de regentschappen Soekapoera en Limbangan werden voor de maanden Augustuë—December 1871
aan twee vreemde Oosterlingen verpacht tegen respectivelijk f 250 en f 120.
Het uitsluitend rogt tot inzameling van de in 's Iands
vogelnestklippen in de regentschappen Bandong en Tjiandjoer on Soekapoera (Preanger regentschappen) aanwezige
vogelnestjes is in de maand October 1871, in twee perceelen, voor den tijd van 25 j a r e n , ingaande met 1°.
Januaiij lt>72, uitbesteed en gegund aan twee Chinezen,
tegen betaling van een jaarlijkschen pachtschat van f'1610
en f 577.
De grotten in 't regentschap Patti (rosidentie Japara)
en in de afdeeling Grobogan (rosidentie Samarang), die van
weinig beteekenis zijn, werden gedurende 1871 voor roapectivelijk f 77,43 en f 160 aan de bevolking verhuurd.
Bui ten bezit tingen.
Bij don directeur van fiuantien zijn voorstellen in behandeling tot invoering eener hoofdelijke belasting in de
residentie Lainpongsche districten
Do invoering van zoodanige belasting in Benkoelen wordt
voorbereid. sedert de magtiging des Konings is verleend
tot intrekking van de vorpligte peper- en kof'fijcultuur aldaar.
Bij do indiening van een voorstel tot invoering eener
gelijko hoofdelijke belasting in do residentie Zuider- en
Ooster-afdeeling van Borneo werd, op grond van de bezwaren welke er voor sommige kampongs en districten
bestonden tegen eenen individuelen aanslag dor belastingschuldigen , iu overweging gegeven den rosident de bovoegdheid too te kennen om onder nadere goedkeuring der
Regering, wanr zulks nog volstrekt noodzakelijk i s , de
aanslag jaarlijks kampongsgowijze en in sommige gevallen
zelfs districtsgewijze vast te stollen, in welk geval de
betrokken kampongs- on districtshoofden voor eene billijke
repartitie van het generaal cijfer on voor eene behoorlijke
inning en verantwoording aansprakel k zouden zijn. Deze
voorstellen maken nog oen punt van overweging uit bij de
Indische autoriteiten.
Op grond dor bezwaren voor do bevolking dier afdeeling
verbonden aan eene opbrengst in natura van do vertiening
dor padi (dzakat) werd de resident van dat gewest gemagtigd om, in afwachting van eene algehoelo reorganisatie
van het belastingwezen in deze residentie, hot aan de
belastingschuldige bevolking vrij te laten die belasting op
te brengen iu natura dan wel in geld. Omtrent de opbrengst
over 1871 zijn geen opgaven ontvangen.
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De inning der in 1804 (Indisch Staatsblad 1863, n°. 165)
in de Bergregentschiippcn der afdoeltng Noorderdistricten
van het gouvernement Celebos en onderhoorigheden ingevoerde zoogenaamde koffijbelasting ondervond, naar mate
van den klimmenden aanslag, gegrond op eene veronderstelde uitbreiding der koffij aanplantingen (zie hot verslag
over 1863, blz. 134), meer en meer mooijelijkheden, omdat — zoo als sedert gebleken is — de gelegenheid voor
koffij-aanplant, hetzij wat do gesteldheid van het terrein,
hetzy wat de omstandighoden der bewoners betreft, niet
overal even gunstig is en zelfs hier en daar ontbreekt. Kn
toch werden, volgens de bestaande regeling, allo ingezetenen van de Bergregentschappen op eene lijn gesteld wat
hun belastbaar vermogen betreft, terwijl dit vermogen
inderdaad zeer uiteen loopt. Zoolang de aanslag per huisgezin niet hooger klom dan f 0,75 (1864 en 1865), f 1.50
"l866 en 1867) of zelfs dan f 3 (1868 en 1869) werd dit
bezwaar minder gevoeld, maar toen in 1870 en 1871 de
aanslag tot f 4,50 verhoogd moest worden en daarbij in
laatstgenoemd j a a r de koffijoogst in de Bergrtgentschappen
totaal mislukte, was een groot gedeelte der bevolking ontbloot van do middelen om het verschuldigde te betalen.
In deze omstandigheden vond de Gouverneur-Generaal aanleiding den gouverneur van Celebes te magtigen, om, tot
nader order, over 1872 niet meer dan f 3 per gezin te
doen innen. Tevens vroeg de Indische regering in 't laatst
van 1871 magtiging van het Opperbestuur om, met wijziging van de schaal in Indisch Staatsblad 1863, n°. 165,
te bepalen, dat de belasting gedurende 1872 zou bedragen
f 3 per gezin, en dat het belastingcijfer in den vervolge
door de Indische regering jaarlijks zal worden vastgesteld,
doch niet beneden een minimum van f 3.
In verband met aanhangige overwegingen, nopens de
quaestie der belastingen in de buitenbezittingen in 't algoineen, werd het voor alsnog niet raadzaam geacht al dadelijk te beslissen tot eene geheel nieuwe belastingregeling
voor de Bergregentschappen, gegrond op eene classificatie
der belastingschuldigen. Als overgangsmaatregel is de Gouverneur-Generaal mitsdien in Maart j l . gemagtigd (zonder
hem daarbij echter een minimum van heffing voor te
schrijven, omdat het voorgedragen cijfer van f 3 bij onvoorziene omstandigheden tijdolijk nog te hoog kon blijken)
om, met intrekking van § d der meerbedoelde ordonnantie,
de door elk huisgezin in de Bergregentschappen der afdeeling Noorderdistricten verschuldigde belasting voor 1873
en volgende jaren , jaarlijks vast. te stellen. Eene magtiging
om de belasting over 1872 alsnog op f 3 terug te brongen ,
gelijk in het eerste gedeelte van het Indisch voorstel was
verlangd, werd, aangezien bij de begrooting voor 1872 gerekend was op het wettelijk belastingcijfer van f 6 por
};e?in, niet vereenigbaar geacht met art. 19 der comptabiliteitswot, 't welk voorschrijft dat eene belastingwijziging
niet in werking treedt dan met den aanvang van een nieuw
dienstjaar. Aan de Indische regering is echter opgemerkt,
dat ten aanzien van hen, die onvermogend mogten blijken
de belasting tot dat bedrag aan te zuiveren , voorstellen tot

kwijtschelding van -het achterstallige zullen kunnen worden
gedaan.
Het onzuiver bedrag der in het gouvornement van Celebes
on onderhoorigheden over 1871 geheven belasting op het
padi-gowas, suikerriet en de zoutpannen beliep respectivelijk
f 178 145,£8 (met inbegrip der teeang-heffing van V, van
het padi-gowas in natura, ad f G634.16), f 3227,90 en
f 721,25. Voorts bragt do bamboe-levering door het landschap Malolo, weder onzuiver f 6 0 op en de koffijbelasting
in de Bergregentschappen van de Noorder- en Oosterdistricten respectivelijk f 8932,50 en f 1500.
De verkoop van het door do vorsten van Bima, Sumbawa en Dompo geleverde sapanhout bestond laatstelijk
(Maart 1872) uit 2781 pikols, waarvan het zuiver rendement bedroeg f 4080, zijnde slechts f 1,465 den pikol, tegen
f 2,98 in 1871 (3G0O pikols ad f 10 735). Deze geringe opbrengst heeft in verband met de kosten , verbonden aan
het transpoit van het hout naar Batavia, doen besluiten
om de vorsten van de levering te ontheffen, waartoe onderhandelingen met hen worden gevoerd.
Bij Indisch besluit van 18 October 1871 is aangeteekend
dat omtrent de vogolnestklippen in do adsistent-residentie
Benkoelen nader zal worden beschikt na afloop der voor
1872 te houden verpachting van 's lands middelen in dat
gewest, en tevens magtiging verleend om eene kleine hoeveelheid vogelnestjes, afkomstig vnn de klip Rogok in de
afdeeling Kroë, publiek te verkoopon.
§ 2.

Da bedrijfsbolasting sedert 1 Junij 1871 ook tot de
Preanger regentschappen uitgestrekt (vorig verslag bladz:
71), bragt aldaar f 30 3i>7 op, tegen eene raming van
f 40 000, gevende dus een tekort van f'9663, dat zeker
niet zou zijn ondervonden als de belasting van 1 Jnuuarij
af ware geheven. Immers konden nu de belastingschuldigen
ook slechts voor 7 maanden in die belasting worden aangeslagen; dit bragt van zelf mede dat ook het voorschrift
van Indisch Staatsblad 1857, n°. 9 9 , niet is kunnen worden
opgevolgd om eiken belastingschuldige voor niet minder
dan f 1 aan te slaan; evenmin kon men hen, die geen
f 1 konden betalen, vrijstellen. Men heeft daarom het
7
/12 tot maatstaf genomen, zoodat do minste belastingschuldigen voor f 0,58 5 zijn aangeslagen. De aanslag heeft bedragen f 30 337, waarvan ond r ult c . December 1871 achterstallig f 100, doch ééne maand later nog slechts f 15.
De voorstellen tot verbetering dezer belasting zijn nog
in Indie in behandeling. Behalve de gewestelijke aantooning van den landaard der belastingschuldigen en den gemiddelden aanslag per hoofd over 1871 (b\jlage L) wordt
bij dit verslag oen staat van de uitkomsten der bedrijfsbelasting met vermelding van do voornamo groepen van
bedrijven aangetroffen in bijlage M.
Hieronder %olgt een vijfjarig ovorzigt van don aanslag
en den achterstand dezer belasting
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ag van 1872.
tot weder opzeggens vergund was in hunne fabriekjes te
blijven wonen;

5. een besluit van April 1865 (Bijblad op het Indisch
Daar hot, ook met het oog op do in Indie gerezen DeStaatsblad, n°. 1674) waarbij tot regel was gesteld dat de
denkingen tegen de uitvoering van het Koninklijk besluit
aanvragen van vroemde Oosterlingeu om regt van eigendom
van 20 Jalij 1870, n°. 15 (Indisch Staatsblad n°. 118),
op gouvernemontsgronden in hun bezit, slechts konden
houdende regeling, in verband met de wot van 9 April
worden ingewilligd wanneor die gronden gelegen waren
1870 (Staatsblad n°. 71), van eonigo agrarische aangelegenin de voor hen bestemde wijken op de hoofdplaatsen der
heden in Nederlandsch I n d i e , noodzakelijk was voorgeresidention, onderafdeelingen of regentschappen, en dat aan
komon dit besluit op sommige punten te wijzigen en eene
vreemde Oosterlingen, bezitters van gouvernementsgronden
nadere verklaring te geven van enkele bepalingen, wier
buiten die wijken, alleen regt van opstal kon worden
toelichting in do ministeriele aanschrijving van 25 Julij
verleend.
1870 voor twijfel plaats liet of niet geheel scheen te voldoon, is dit onderwerp in overweging genomen, te gelijk
Intusschen bleef gehandhaafd de in 1863 (Indisch Staatsmet de in het vorig verslag vermelde Indische voordragt
blad n*. 90) aangenomen regel om op de hoofdplaatsen van
tot uitvoering van art. 4 van bedoeld Koninklijk bejluit,
residentien en afdeeiiugen gouvernementsgronden alleen in
betreffende de vervanging van het inlandsch erfelijk indieigendom, niot met regt van opstal, af te staan; wolke
vidueel gebruiksregt door eigendom.
regel ten doel had om meerdere vastheid te brongen in
Die overweging heeft zich opgelost in de Koninklijko
hot grondbezit dor niot-inlanders.
besluiten van 16 April 1872, n°. 28 en 29, en de minisIn verband tot het onderwerp, bij art. 4 van het K o teriele aanschrijving van den 24sten daaraanvolgende, lit.
ninklijk besluit van 20 Julij 1870 behandeld, het grondA " - , n°. 5/614.
bezit van inlanders, is hier welligt de beste plaats voor
Het eerstgenoemd besluit, afgekondigd in het Indisch
eene mededeeling omtrent het landbezit der inlandsche
Staatsblad n". 116, strekt tot wijziging dor artikelen 3 , 4 ,
hoofden. Bij de afschaffing, in 1867, van het ambtelijk
9-12, 14 en 17 van het besluit van 20 Julij 1870. De
landbezit der inlandsche hoofden en ambtenaren op J a v a
wijzigingen zijn toegelicht in de aangehaalde aanschrijvinen Madura. werden de regten, die sommigen hunner begen van 24 April, welko, als bijlage N , bij dit verslag
weerden te hebben op het privaat bezit van gronden, vischgevoegd en alzoo medegedeeld wordt ten vervolge op de
vijvers enz. slechts voorloopig geconstateerd. De mogemededeeling van de aanschrijving van 25 Julij 1870, welko
lijkheid, dat onder het beweerd privaat grondbezit nog
geschiedde bij do beantwoording van het Eindverslag der
veel verscholen was wat door den invloed van het ambt
Commissie van Rapporteurs uit de Eerste Kamor betreffende
wederregtelijk was verkregen, deed de Indische regering
de Indische begrooting van 1871.
destijds besluiten aan de betrokken hoofden en ambtenaren
Het tweede Koninklijk besluit, afgekondigd in het Indisch
een termijn te stellen, om nader te doen blyken van de,
Staatsblad n°. 117, strekt tot regeling der vervanging van
rogtmatigheid van hun bezit. Na verloop van dien termen
het inlandsch erfelijk individueel bezit door eigendom. De
moesten de hoofden van gewestelijk bestuur voorstellen
bepalingen van dit besluit, grootendeels overeenstemmende
doen omtrent de bevestiging der belanghebbenden in hun
met het uit Indie ontvangen ontwerp, zijn toegelicht in
grondbezit. Intusschen is bij Indisch besluit van 4 Deeene nota die als bijlage O hierbij wordt overgelegd.
cemuer 1871 van zoodanige bevestiging vim regeringswege
afgezien, uit overweging dat het administratief gezag daarBij de mededeeling van hetgeen verder tot ui;voerïng
door eene uitspraak omtrent de regtmatigheid van grondder zoogenaamde agrarische wet gedaan werd en van hetbezit zou doen die uit haren aard tot de bevoegdheid der
geen met die uitvoering verband houdt, zal de volgorde
der artikelen van het Koninklijk besluit van 20 Julij 1870 j regterlijke magt behoort. Aan het Indisch bestuur i s , in
in acht genomen worden. In het voorbijgaan zij aange- i Meijl., de opmerking gemaakt d a t , waar de door de hoofden
van gewestelijk bestuur ingediende voorstellen het vermoeteekend, dat (met den directeur van binnenlandsch bestuur)
den mogten wettigen dat gronden onregtmatig in bezit
de gewezen directeur van justitie, ook na zijne benoeming
gehouden werden, het inroepen van 's regters beslissing
tot president van het Hooggeregtshof, is belast gebleven
met het ontwerpen der nog vereischte agrarischo veror- I kon bevorderd worden, door bijv. aan de betrokken hoofdon en ambtenaren te doen gevoelen dat zij, die naar de
deuingen.
overtuiging der Regering onregtmatige bezitters van grond
Door art. 1 van het Koninklijk besluit van 20 Julij 1870
zijn , in hunne betrekking niet kunnen worden gehandhaafd.
werden do bezwaren weggenomen, welke tot dusver de
Bij-art. 5 van het Koninklijk besluit van 20 Julij 1870
oorzaak waren geweest dat de hand niet gehouden werd
is aan den Gouverneur-Generaal opgedragen de bij de
aan de opvolging der ordonnantie van 12 Junij 1861 (lnvijfde bepaling der agrarische wet bodoeldo regelen te
disch Staatsblad n°. 45), betreffende de verpligte aanschafstellen omtrent de verhuring van grond door inlanders aan
fing van titels voor het bezit van gouvernementsgronden
niet-inlandeis. Aan deze bepaling is uitvoering gegeven
op J a v a en Madura door niet-inlanders. Bij Indisch bedoor de ordonnantie van 30 October 1871 (Indisch Staatssluit van 11 Februarij 1872, zijn dan ook de residenten
blad n°. 163). Zij betreft de gronden, door inlanders beaangeschreven om aan de bezitters der bij die ordonnantie
zeten a. in eigendom, krachtens de vierde bepaling der
bedoelde gronden te kennen te geven . dat zij binnen een
agrarische wot; b. in erfelijk individueel gebruik; c. tijdej a a r een titel moesten aanvragen, en dat, indien dit verl y k , als deelgenoot on in de gemeente-gronden. Dehuurtijd
zuimd werd, de Regering zou overgaan tot het doen ontmag niet overschrijden voor a. twintig, voor b. vijfjaren,
ruimen van den grond, tenzij belanghebbenden bewezen dat
terwijl de gronden sub c slechts mogen worden verhuurd
het niet tydig indienen der aanvraag aan omstandigheden,
voor zoo lang do verhuurder daarvan het genot heeft,
van hun wil onafhankelijk, te wijten was. Voor 't geval
doch in geen geval langer dan voor vijf jaren. De Indier houders waren, geheel onvermogend om de kosten te
sche regering, uitgenoodigd om nader te overwegen of een
betalen, verklaarde de Indische regering zich bereid om
kortere termijn dan van twintig jaren niet do voorkeur
hen te gemoet te komen in de aanschaffing van 6en meotverdiende, heeft to kennen gegeven dat zij op het bohoud
bricf en hun tegen den minimum-huurprijs eigendom te
van dien termijn prijs stelde, opdat de inlander niet meer,
verloenen.
dan in zijn eigen belang noodig was, beperkt zou worden
Met het beginsel. om de aanschaffing der hier bedoelde
in de vrije beschikking over zijn grond De voornaamste
titels zooveel mogelijk te bevorderen, en met art. 11 van
bepalingen der ordonnantie zijn overigens: dat de conhet Koninklijk besluit van 20 Julij 1870, hetwelk vreemde
tracten, behalve wanneer zij op kleine woonerven betrek Oosterlingon als erfpachters toelaat, waren weinig overeen
king hebbon, schriftelijk opgemaakt en geregistreerd moeten
te brengen en werden daarom ingetrokken:
zijn; dat verhuur van grond, bij gouvernemontscultures
ingedeeld, verboden is; dat de verpligting tot het betalon
der belastingen on tot het doen van diensten, ter zake
a. een besluit van April 1863, waarbij, op grond van
van den grond verschuldigd, op den verhuurder blijft
bezwaren, ton onregte ontleend aan de bepalingen omtrent
rusten; en dat de overeenkomsten, behoudens deze ordonhst verblijf van vreemde Oosterlingen, aan eenige Chinezen,
nantie, door de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek
eigenaren van sedert jaren op gouvernementsgrond in Kadoe
worden beheorscht.
opgerigte suikerfabriekjes, het door hen voor die gronden
gevraagdo regt van opstal was geweigerd en hun slechts
Bijblad van de Nederlandsche Staats-courant. —
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De uitvoering der artt. 6 en 7 van hot dikwijls genoemd
Koninklijk besluit (bepaling van het dessagebied en regelen
op do ontginning van woeste gronden buiten dat gebied
door inlanders) is door verschillende omstandigheden vertraagd, doch in Mei j l . zijn daaromtrent voorstellen aan
de Indische regering ingediend.
Over de bij art. 9 bedoelde verordening tot aanwijzing
der gronden in streken dio beschikbaar moeten blijven voor
de uitbreiding der op hoog gezag ingevoerde koffijcultuur,
heeft eene voorloopige gedachten wisseling met het Indisch
bestuur plaats gehad. In April jl. is van hier opgemerkt,
dat de omvang der bewuste streken het best scheen bepaald
te kunnen worden door de aanwijzing van districten (niet
van afdeelingen of residentien); dat in de aangewezen
streken slechts de voor de uitbreiding der gouvernementskoffijcultuur goschikto gronden van de uitgifte in erfpacht
moesten worden uitgesloten; en dat het wenschelijk voorkwam kaarten ter inzago te leggen, waaruit eventuele
aanvragers konden zien op welke gronden binnen do aangewezen streken zij niet behoefden te rekenen.
De overweging der regelingen, die voor de buitenbezittingen te maken zouden zijn (art. 20 van het Koninklijk
besluit van 20 Julij 1870), is voorbereid door het voorleggen aan de hoofden van gewestelijk bestuur van eene
reeks van vragen omtrent do regtcn der bevolking op den
grond, gelijk reeds vroeger ten aanzien van Sumatra was
gedaan (zie vorig verslag, afd. J , V, § 1. De antwoorden
betreffende Sumatra zijn der Indische regering reeds aangeboden.
Gedurende 1871 werden kleine stukken gronds aan E u ropeanen, inlanders en vreemde Oosterlingen afgestaan tot
eene gezamenlijke uitgestrektheid van 127 962 viork. meters,
waarvoor een koopprijs van f 9 112,58* werd ontvangen.
Regt van opstal, op den voet van Indisch Staatsblad 1858,
n°. 95 en 1861, n°. 6, werd aan 28 Europeanen verleend
over eene uitgestrektheid van 555 992 vierk. meters, waarvan in:
de Preanger regentschappen.

37 386 vierk, meters;

Cheribon

5 979

»

»

Samarang

15 750

»

»

Pasoeroean

61 598

»

»

Probolinggo

155 923

*

»

Bezoeki

38 970

»

».

Banjoemas

23 081

i

*

Bagelen

19 297

»

»

Kadoe

102 657

>»

»

Kediri

95 351

»>

»

Met betrekking tot het regt van opstal is in Maart j l .
eene belemmering opgeheven, door de loslating van den ,
in 1863, in het belang der politie aangenomen regel, om
geen opstal voor tabaksloodsen te verloenen op minder dan
een paal afstand van reeds bestaande ondernemingen.
V.

AGRARISCHE, STATISTISCHE EN TOPOGRAPHISCHE
OPNEMINGEN.

§ 1.

Agrarische opnemingen.

Bij de bewerking van de gewestelijke résumés der uitkomsten van het onderzoek naar do regten der bevolking
van J a v a op den grond, zijn velerlei bezwaren ondervonden (1). Dien ten gevolge, en ook ten gevolge van ziekte
en daardoor noodig geworden vertrek uit Indie van den
met de bewerking van het algemeen resumé belasten hoofdambtenaar, is de verwachting, in het vorig verslag uitgesproken, dat dit algemeen resumé tegen het laatst van
1871 zou kunnen worden te gemoet gezien, niet verwezenlijkt.
Het onderzoek naar de regten der bevolking op den
(1) Het gedrukte resumé betreffende Bantam werd iu Januarij jl.
aau de beide Kamers der Staten-Generaal aangeboden.
Omtrent Kadoe zie § 2.

grond in Madura en Sumanap vordert langzaam, doch
men is op bespoediging bedacht.
Het onderzoek van de plaatselijke gezagvoerende ambtenaren op Sumatra naar do bedoelde regten der bovolking
is, zoo als onder afd. I V werd aangoteekend, afgeloopen.
Do gewestelijke résumés zullen worden godrukt, even als
voor Java.
§ 2.

Statistische opneming van Java.

Opneming. De kleine hermetingen, die in Bagelen nog
noodig waron, liepen spoedig af, zoodat do daarmede belaste sectie in April 1871 haro nieuwe bestemming, de
residentie Madioen kon volgen. Behalve met dio hermetingen, heeft bedoelde sectie zich bezig gehouden met de
vervaardiging der kladkaarten van de nog niet in kaart
gebragte dessa's op de schaal van 1:2500, waarmede dit
werk geheel voltooid was. Verder hadden inpassingen plaats
op do districtskaarten, waarvan er twee geheel voltooid
werden. De inhoudsberekening van het opgometene kreeg
voor de geheele residentie haar besiag. De uitkomsten
daarvan werden, op de voorgeschreven wijze, aan de bevolking medegedeeld, welke die zonder bezwaar aannam.
Het teekenen van net-dessakaarten van Bagelen werd door
de sectie onafgebroken voortgezet, ook na hare verplaatsing
naar Madioen.
In Tagal werden in zeven verschillende districten 14
dessa's hermeten, als een gevolg, ten deele van bezwaren
door de bevolking ingebragt tegen de haar voorgelegde
uitkomsten der opmetingen, ten deele van verschillen,
ontdekt bij het inpassen voor de districtskaart.
Daar nu het opnemingswerk in dit gewest voltooid w a s ,
kon aan de sectie eene andere bestemming gogeven worden.
Volgens de oorspronkelijke regeling was de residentie Rembang aan de beurt. Hier echter had de militaire of topographische opneming, van wier kaarten de statistische gebruik maakt als een grondslag om het werk te beginnen,
haren arbeid nog te kort geleden aangevangen, om voor
de statistische opneming daarvan eenig nut op te leveren. (1)
Om deze reden werd ook do sectie Tagal naar Madioen
gezonden ten einde daar voorloopig werkzaam te zijn.
In Samarang waren sedert geruimen tijd twee sectien
met de opmetingen bozig. De werkzaamheden betroffen de
herziening van vroegere opnemingen in do districten Demak,
Wedoeng, Singen-Kedoel en van 37 dessa's in het district
Manggar. De opneming van het district Poerwodadi werd
door de opneming van 71 dessa's voltooid. Ook werden
8 dossa's in dat district en 3 van het district Wirosari
hermeten. Als een gevolg echter van bezwaren, door de
belanghebbende dessa-hoofden ingebragt, tegen do uitgestrektheden sawah- en tegalvelden, zoo als die door de
opname geconstateerd waren, moesten in ovengenoemde
districten nog 5 hermetingen bewerkstelligd worden.
Het teekenen van de klad- en net-dessakaarten op de
schaal van 1: 2500 hield met het opmeten gelijken tred.
Ook werd in 493 dessa's het nieuwe dessaregister ingevoerd.
Do werkzaamheden van één dor sectien liepen af met het
vervaardigen van de numerieke aantooning der uitkomsten
van de statistischo opneming en de beantwoording van
eenige vragen aangaande het grondbezit, in de vier districten,
die het regentschap Grobogan vormen; voor haro tewerkstelliug in de residentie Soerabaija (waarheen zij volgens
de oorspronkelijke regeling behoorde over te gaan) ontbraken denoodige gegevens van de topographischeopneming,
zoodat zij voorloopig als tweede sectie werd te werk gesteld in de residentie Japara. In deze residentie liepen de
opmetingon van het district Tjendono (afdeoling Koedoes)
af, die bij het einde van het vorige j a a r slechts waren
verrigt voor zooveel betreft de bij do suikercultuur ingedeelde dessa's. Dit was ook het geval met de opmetingen
in do grooto rawa (district Oendakan, afdeeling Koedoes),
ter bepaling van de grenslijnen van een vrij aanzienlijk
getal dessa's, die voor een gedeelte haar gebied in de r a w a
hebben. Geheel voltooid werd de opneming van het district
ï e n g g e l e s , even als die van Tjengkal-sewoel en gedeeltelijk die van Angkatan (alle in do afdeeling Pati). Van het
(1) Tegen medio 1872 zou een aaneensluitend deel van de brouillonbladen der topographische kaart van Rembang beschikbaar zijn.

[21.

2.]

71

Koloniaal verslag van 1872.
opgenomeno werden do klad-dessakaarten op de schaal
in de residentie Bagelen: de districten Ambal 15 pct.|,
van 1 : 2500 vervaardigd, terwijl goede vorderingen geWonoroto 8 pet., Karang-Anjar 7 pet., Soka 13 pet.,
maakt worden met het teekenen van de net-kaarten, het
Goembong 8 pet., Keboemen 26 pet., Premboon 8 pet.
inpassen on het berekenen van don inhoud. In do districten
en Kedong-Tawon 15 pet.;
Koedoes en Tjondono werden de dossa-hoofden bekend
in de residentie Samarang: gelyknamig district 3 pet ,
gemaakt mot do verkregen uitkomsten, waarmode zij geGrobogan 17 pet., Kradanan 34 pet., Wirosari 8 pet. en
Poerwodadi 37 pet.;
noegen namen.
in de residentio J a p a r a : district Koedoes 20 pet. en
I n Madioen werd door de oorst daarhben geplaatste
Tjendono 4 pet.
sectie de opmeting van het district Tjarooban voltooid.
W a t betreft de verschillen tusschen de uitgestrektheden
Tevens werden vervaardigd de klad-dessakaarten (op de
tegalans door de opneming bevonden en bij het bestuur
schaal van 1 :2500) van de 116 dessa's, welko dit district
bekend:
bevat, en werden voor een gedeelte inpassingen en inhoudsberokeningen verrigt. De tweede sectie, in het begin van
in de residentio Bagelen werd in het district Ambal
1 pet. minder, maar daarentegen in Karang-Anjar 10 m a a l ,
Octoberindit gewest aangekomen, hield zich eenigen tijd
in Gombong 7 maal, in Keboemen 12 maal, in Kedongbezig met voorbereidende werkzaamheden, en had aan het
Tawon 2 maal, in Soka en in Premboen 57 en 16 pet.
einde van 1871 roeds 46 dessa's van het district Dero
meer bevonden.
opgemeten en voor een gedeelte daarvan het verdere werk
gedaan. De door haar te verrigten metingen worden zoo
in het district Samarang vond de opneming geen tegalgeregeld dat telkens een district wordt genomen grenzende
velden (niettegenstaande er bij het bestuur 717 bouws
aan dat waar do eerste sectie werkzaam i s , ten einde deze
grond ais zoodanig waren opgegeven), doch in do districin staat te stellen het meetwerk zonder bezwaar alleen
ten Kradenan, Wirosari en Poerwodadi bijna 4 , 6 en 2 1 /,
voort te zetten wanneer de andere sectie eenmaal hare I maal en in Grobogan 8 pet. meer;
oigenlijke bestemming volgt.
in de residentie Japara vond de opneming in Tjendono
Do uitgestrektheid sawah's in do opgemeten districten '. ruim 2 maal en in Koedoes berekende zij 24 pet. meer.
is door de opneming bevonden meer te bedragen dan bij ;
Een kort overzigt van hetgeen door de opneming in
het bestuur bekend w a s , namelijk:
1871 verrigt werd, volgt hieronder:

Aran hoevele
dessa's de sawahen tegalvelden
opgemeten.

In hoevele
dessa's de volkstelling verrigt.

Eerste

Eerste

In hoevelo dessa's
bijhoudings-registers
ingevoerd.

Hoeveelheid
gemaakte net-dessakaarten, op de
schaal van 1 :2500.

GEWESTEN.
j Tweede

halfjaar.

Samarang

.

.

.

afgeloopen.

Tagal
Bagelen

. . . .

Japara

. . . .

Madioen

. . . .

TOTAAL

137

Tweede

Eerste

halfjaar.
111

811

111

307

14

afgeloopen.

14

afgeloopen.

67

166

Tweede

halfjaar.

811

afgeloopen.

idem.
64

Eerste

halfjaar.
198

386

Tweede

afgeloopen.
166

412
afgeloopen.

497

401

67

65

162

497

450

10

991

947

Het inlandsen personeel aan het algomeen teekenbureau,
dat te Samarang gevestigd i s , had veel van ziekte te
lijden, en was daardoor dikwerf afwezig, hetgeen niet
zonder invloed kon blijven op het daar geleverde werk.
De ondervinding sedert 1870 opgedaan met de tewerkstelling van eenige mantries voor het doen van gedeeltelijke hermetingen in Banjoemas onder de leiding van den
chef van het kadastraal statistiek bureau aldaar, heeft
geleerd, dat op dien voet de gegevens der onder het oude
stelsel voltooide opneming van dat gewest niet konden
worden aangevuld overeenkomstig de eischon van het
tegenwoordig stelsel. Om aan die eischen te voldoen is
eene geheele heropneming onvermijdelijk gebleken, waartoe,
bij een besluit van 24 Maart 1872, is aangewezen de nog
in Samarang workzame opnemingssectie , die haren arbeid
aldaar weldra zal geëindigd hebben. Daarentegen zal het
thans toegestane personeel voor de bijwerking der opneming van Banjoemas worden buiten dienst gesteld.

111

1102

991

111

1102

938

888

182G

Door de afdeeling » Statistiek" dor algemeene secretarie
i s , in voldoening aan eene opdragt der Indische regering,
te boek gesteld een resumé van de uitkomsten der statistieke opneming in Kadoe, waarbij tevens zijn behandeld
de antwoorden van den inspecteur op de vragen betreffonde het grondbezit in K a d o e , hom door de liegering gedaan , toen het onderzoek naar de regten der bevolking op
den grond word ingesteld. Bedoeld resumé is uitgegeven
onder den titel van: i De residentie K a d o e , naar de uitkomsten der statistieke opname en andere officiële bescheiden bewerkt door de afdeeling Statistiek ter algemeene
secretarie." Krachtens een Indisch besluit van 14 November 1871, zullen dergelijke resumé's voor alle residentien worden gemaakt.
Bijhouding. Bij een besluit van 2 Februari) 1871 werden nader do werkzaamheden geregeld der kadastraalstatistieke bureaux, waar deze reeds deel uitmaken van
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het residentiekantoor. Uien ten gevolge zullen die bureaux
in de eerste plaats te zorgen hebben voor de invulling van hot
nieuwe register. Met do verzameling van gegevens nopens
de bodrijfsbelnstingschuldigen, de in olko dossa bestaando
voertuigen on de op elk erf aanwezige nipaboomen, sirihstruiken en klapperboomen zullen zij zich eerst onledig
hebben te houden wanneer het dessaregister — waarvan
intusschen de doelmatigheid reeds overtuigend gebleken
j g — geregeld in werking is. De onderzoekingen nopens
de beide eerste punten zullen alsdan geschieden door de
districtsmantries, terwijl de erfsgewijze telling der vruchtboomen , onder controle van het bijhoudingspersoneel, door
de dessahoofden zal gehouden worden, zoodra deze eenigzins
met de wijze van bijhouding van het dessaregister vertrouwd zijn. Tevens werden bij genoemd besluit de modollen vastgesteld, waarin de onderscheidene opgaven, ook
die nopens de bijhouding van het dessaregister, door de
bedoelde kadastraal-statistieke bureaux jaarlijks districtsgewijze aan de Regering moeten worden ingediend.
De bestaande registers werden door eene kleine veran»
dering zooveel mogelijk in dien zin gewijzigd en tot geheele
vernieuwing slechts bij uitzondering overgegaan.
Ten aanzien der bijhouding van de grondveranderingen
werd in beginsel uitgemaakt, dat die, welke plaats vinden
bij gronden door het gouvernement in huur afgestaan, door
de Kadastraal-statistieke bureaux moeten worden bijgehouden ; dien ten gevolge moeten de ondernemers dier perceelen eenen staat der veranderingen aan de chefs der
bureawx indienen. Omtrent de telling der vreemde Oosterlingen werd nog bepaald dat de bijhouding, door dagelijksche aanteekening van de hoofden dier natiën, in
registers moet geschieden met de namen der personen,
Gedurende 1871 kwam er in het getal kadastraal-statistieke bureaux geen verandering, zoodat de bijhouding zich
bleef uitstrekken tot de acht hieronder volgende residention.
Kadoe. De uitkomsten winnen in naauwkeurigheid. Bij
eene algemeene verificatie der bevolkingsregisters werd een
verschil van 915 zielen bevonden , waarschijnlijk te wijten
aan verzuimde aangiften. Met de bevolkingsstatistiek onder de vreemde Oosterlingen had men eenige moeite, vooral
op de hoofdnegorijen, waar eene talrijke vlottende bevolking is. Door oen tweetal voorschriften aan de kampongen dessahoofden trachtte de resident hierin verbetering to
brengen. Van alle veranderingen in het gebruik en de
bestemming van gronden kreeg het bestuur behoorlijk kennis , en als oene bijzonderheid mag vermeld worden d a t ,
dank zij de inspanning van het personeel, de werkzaamheden op hot teekenbureau gelijken tred hielden met de
opmetingen der districtsmantries , terwijl er nog tijd overschoot voor do rectificatie van vroegere overhaaste inkaartbrenging. In 1871 bedroeg het aantal dier veranderingen 1445; zij werden alle behoorlijk geïnsereerd.
Pekalongan. De bijhouding heeft nog niet geregeld plaats
ten gevolge der ongeregelde opkomst van do dessahoofden
op de rapportdagen ; de bijzonder lage trap van ontwikkeling dier hoofden maakt het noodig dat de bijhouding
der dessaregisters voor een groot deel door de districtsmantries geschiedt. Er bestaat echter vooruitzigt, dat in
dit gebrek aan medewerking van de zijde der dessahoofden
verbetering zal komen. Bij Koninklijk besluit van 31 Julij
1870 , n°. 7 {Indisch Staatsblad n°. 165) toch wordt voor
de dorpspriestors of schrijvers verpligtend gesteld het bijhouden dor bevolkingsregisters, indien het dorpshoofd
daartoe niet in staat is. De telling der vreemde Oosterlingen werd op het laatst van Augustus beëindigd en
sedert geregeld zonder bijzondere moeijelijkheden bijgehouden. Hoewel het in 1871 vastgestelde bevolkingsregister nog in geen enkele dessa ingevoerd werd, zijn echter
in de bestaande registers die wyzigingen gebragt, welke
noodig voorkwamen tot het bijeenbrengen der gegovens
voor den in hetzelfde besluit gearresteerden jaarstaat van
de mutatie der bevolking.
De aangifte en opteekening der veranderingen in do bestemming en het gebruik der gronden geschiedde naar
wensch. In het afgeloopen j a a r werden geconstateerd 635
veranderingen. In de bijvoegsels van de Javasche Courant

van 19 Januarij 1872, n°. 6, zyn opgenomen de uitkomsten
der statistieke opname 1868/69 (numeriek gedeelte) n resïdentie Pekalongan".
Tagal. In dit gewest neemt de bijhouding in naauwkeurigheid toe; de rapportdagen werden goregeld bijgewoond
en de inboeking der mutatien ondervond geen bezwaar.
Wel stuitte men bij de vorificatie der dessaregisters nog
gedurig op verschillen, doch dit was doorgaans minder
het gevolg van nalatigheid, dan van verkeerde opvatting
der voorschriften. De telling der Oostersche vreemdelingen
kwam nog met het einde van het j a a r tot stand.
De invoering van het nieuwe dessaregister, welke in
deze residentie een geheel nieuwe volkstelling noodzakelijk
maakte, werd gedurende het eerste halfjaar van 1871 volbragt. Do bijhouding naar het nieuwe rogister geschiedt
derhalve thans in al de districten van Tagal. Gedurende
het geheelo jaar werden 102 veranderingen geconstateerd
in bestemming of gebruik van gronden en 2 dessa's vereenigd.
Samarang.
In de districten, waar de invoering van
het dessaregister op ultimo December 1870 nog niet was
beëindigd, kwam zij in het eerste halfjaar van 1871 tot
stand, zoodat thans in al do districten, waar de volksteIling heeft plaats gehad, de bijhouding geschiedt volgens
het nieuwe register. Deze ging ook zeer naar wensch;
de dessahoofden kwamen geregeld op de rapportdagen, en
ofschoon , door de geringe ontwikkeling dier hoofden, de
meesten nog niet in staat waren zelf het register bij te
houden, was dit geen onoverkomelijk bezwaar, daar de
districtsmantries zulks deden, naar de opgaven , ingekomen
op de rapportdagen
In afwachting van eene algeheele
verwisseling van hot register, trachtte men door geringe
wijzigingen verbetering aan te brengen. De telling der
vreemde Oosterlingen werd dit j a a r beëindigd; met het oog
op het groote aantal van hon ter hoofdplaats, deed zich
de behoefte gevoelen aan stelliger voorschriften omtrent
de bijhouding.
Behalve in de afdeolingen Demak en Grobogan en het
district Samarang, wat betreft hot kadastraal gedeelte
(zijnde de kaarten nog niet aan het kadastraal-statistiek
bureau overgegeven), werkte de bijhouding in haar geheelen omvang over het gansche gewest. Als gevolg eener
circulaire van den directeur van binnenlandsch bestuur,
worden thans goregeld, maandelijks, van het bestuur opgaven ontvangen der veranderingen in bestemming en gebruik van gronden. Wel is waar worden bij verificatie nog
verschillen bespeurd, doch dit is nagenoeg overal in meerdere of mindere mate bet geval. Het aantal veranderingen
in het vorig jaar geconstateerd, bedroeg 609.
Bagelen. De bijhouding der bevolkingsmutatien liet door
de onverschilligheid der dessahoofden nog veel te wenschen over; het nieuwe dessaregister werkte overigens naar
wensch. De districtsmantries zijn thans geheel vertrouwd
met de nieuwe wijze van bijhouding der bevolkingsmutatien :
van deze zijde is derhalve de geregelde werking daarvan verzekerd. Het kadastraal"statistiek bureau zal spoedig onder
het hoofd van het gewestelijk bestuur kunnen worden gebragt.
De telling der vreemde Oosterlingen is geheel voltooid en de
bijhouding behoorlijk geregeld. Van het bestuur werden
maandelijks opgave ontvangen der veranderingen in de bestemming of het gebruik van gronden; de districtsmantries
spoorden evenwel nog steeds vele niet aangegeven veranderingen op. In 1871 werden opgemeten on in kaart gebragt 2209 veranderingen; 1423 bleven op ultimo van dat
jaar nog op te meten en op de net-kaarten bij te werken.
De reden van dezen achterstand iigt daarin , dat de mantrieteekenaar onmogelijk alle door de districtsmantries opgemeten veranderingen kan bijwerken, als deze geregeld
doormeten; van t^'d tot tijd moet met het meten worden
opgehouden om geen te grooten achterstand op het bureau
te verkrijgen.
Japara. In 1871 bleef de werkkring van het kadastraalstatistiek bureau zich uitstrekken tot de districten Koedoes , Oendakan en Tjendono; de werkzaamheden bepaalden
zich echter uitsluitend tot de bijhouding der bevolkingsmutatien. De rapportdagen werden geregeld bügewoond
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en de dessahoofden geraken meer en meer vertrouwd met
de werkzaamheden; zy worden meest allen bygestaan door
bekwame dussaschrijvers. Hot boeken der mutatien in do
registers geschiedt in den regel nog door de districtsmantries. De aangifte door de bevolking liet nog te \venschen over. De telling der vreemde Oosterlingen in de
drie districten liep dit j a a r at'. In het district Oendakan
werden eenige veranderingen geconstateerd in besteraming
en gebruik van de gronden ; doch nog niet in kaart gebiagt.
Banjoemas. De hermeting van de districten Kaliredjo
en Banjoemas liep dit Jaar af en wees belangrijke verschillen aan met de vroegere opneming. Omtrent de bijhouding der bevolkingsmutatien moet een minder gunstig
verslag worden gegeven. De dessahoofden toonden zich
zeer onverschillig, kwamen ongeregeld op de rapportdagen
en verwaarloosden hunno registers; de medewerking van
het inlandsch bestuur is zeer gering. Ten gevolge van het
gering aantal vreemde Oosterlingen in dit gewest was
hunne telling reuds in het eerste halfjaar beëindigd.
Cheribon. De volkstelling en invoering van het nieuwe
dessaregistcr is in drie districten afgeloopen ; in twee andere
reeds ver gevorderd. De bijhouding geschiedt vrij geregeld
en de geschiktheid van het personeel neemt toe. De hermeting van het district Sindanglaut werd beëindigd on
die van Loear-Kotta begonnen. Van de districten Losari
en Sindanglaut zijn al de net-dessakaarten voltooid Het
opmeten ondervond eenigo vertraging doordat het aanvullingspersoneel nog niet da vereischte mate van routine bezat; buitendien deden zich gedurig grensquaestien voor,
die vooraf uitgemaakt moesten worden. Waar veranderingen
voorkwamen in gebruik en bestemming van gronden worden
die tevens opgemeten.
In bijlage P wordt een districtsgowijs ingerigt overzigt
gegeven van de resultaten der bijhoudings-statistiek gedurende 1871, voor zooveel betreft de veranderingen in het
bevolkingscijfer.
De opneming in Madioen, in het eerste somester van
1871 met het district Tjaroeban begonnen, was nog zoo
weinig gevorderd, dat er geene noodzakelijkheid voor de
oprigting van een kadastraal •statistiek bureau bestond.
Kadaster. Zoo als in hoofdstuk I I wordt medegedeeld,
is sedert Januarij 1872 het kadaster gebrast tot den werkkring van het departement van binnenlandsch bestuur.
Blijkens de ingediende ontwerp-begrooting voor 1873 bestaat het voornemen eerlang de hand te slaan aan oene
verbetering van het kadaster der hoofdplaatsen van Nederlandsch Indie, door de indienststelling van eenig personeel
(één ingenieur en twee adsistonten) voor het vervaardigen
van Hakkaarten en bijbehoorende registers, hoedanige
kaarten en registers tot dusver óf geheel ontbreken, 61',
waar ze nog aanwezig zijn, in zeer gebrekkigen staat verkeeren.
Er is kans dat do uitgaven zullen worden opgewogen
door de verbetering van de heffing der verponding, die van
eene verbetering van het kadaster het gevolg moet zijn.
In October 1871 is do directeur van finantien aangeschreven het noodige te verrigten tot het ovorbrongen naar
Poerwakiirta (Krawang) van het gedeelte archief van het
kadastraal bureau te Batavia, dat betrekking heeft op het
gewest Krawang.
§ 3.

vierkante palen oppervlakte: 811 4 /,;
waarvan bebouwd : 152;
waarvan onbebouwd: 659V„;
kampongs: 965;
huizen: 10 311;
zielen: 70 223;
mannen: 23 128:
vrouwen : 24 536;
kinderen: 22 559;
buffels: 9455:
paarden: 4616;
vruchtdragende koffijboomen: 1989 185;
niet vruchtdragende koffijboomen: 9 480 022;
vruchtdragende klapperboomon : 65 681;
niet vruchtdragende klapperboomen : 27 948.
Met de statistieke opneming van Saleijer zal eveneens
een begin gemaakt worden zoodra het topographische gedeelte voltooid is.
Het teekenwerk bestond uit het voltooijen van de netkaart
der hoofdplaats Makassar, terwijl die der Ooster-districten
onderhanden genomen werd.
Ook nu guf het werk alle reden tot tevredenheid.
Van de f 27 620, voor deze opneming jaarlijks toegestaan, is verbruikt in: 1867 f 18 255, 1868 f 18ö97,
1869 1 19 680, 1870 f 22 206. en in 1871 f 19 694.
VI.

TRANSPORTEN.

Het bewerkstelligen der transporten geschiedde, zooveel
mogelijk, door aannemers, aan wien zij bij uitbesteding
werden toegewezen. De voornaamste transporton zijn die
van gouvernementskoffij. De vracht wordt over het algemeen berekend naar de eenheid van één pikol per paal
en verschilde door locale omstandigheden aanmerkelijk voor
de onderscheidene residentien on zelfs voor de verschillende
trajecten in een en hetzelfde gewest.
Het minst werd voor de genoemde eenheid betaald voor
het traject tusschen Toelong Agoong on Soerabaija (namelijk 1 Vb cent per pikol en per paal) en het moest voor dat
tusschen Rogo-Djampi en Banjoewangi (namelijk 15 cents
per pikol en por paal).
Bij de volgende koffijtransporten wordt de vracht berekend per pikol voor de geheele lengte van het traject:
1°. uit de koffijinkooppakhnizen der residentie Madioen
(behalve die in de afdeeling Patjitan) naar Soerabaija,
waarvoor f 1,50 per pikol wordt betaald;

Civile topographische opneming van Zuid-Celebes.

Even als in vorige jaren bleef de opneming, onder de
leiding van den gouverneur van Celebes en onderhoorigheden, opgedragen aan den controleur te zijner beschikking.
Een dor opnemors moest wegens ziekto vervangon worden.
Tot aanvulling der mededeelingen, in het vorig verslag
(bladz. 76) voorkomende, verdient vermolding, dat de opneming dor Oosterdistricten, die in Januarij 1867 werd
begonnen, in Junij 1871 is voltooid; de in kaart gebragto
uitgestrektheid beslaat eene oppervlakte van 811 % D palen.
De opneming is door twee personen geschied.
Mijblad van de Nedcrlantlsche Staats-courant. —

Op Saleijer werd met de opneming begonnen in Mei 1869 ,
en in Mei 1871 werd een tweede opnemer derwaarts gezonden ; op ultimo December 1871 was eene uitgestrektheid
van 226 7 / 12 □ palen in kaart gebragt.
Zoo als in het vorig verslag is vermeld, werd in de
gouvernementslanden, ter vermijding van vertraging in de
opname, het verzamelen van statistieke gegevens achter wege gelaten.
,
Nadat de topographische opneming der afdeeling Oosterdistricten in Junij 1871 was voltooid, heeft men zich met
het verkrijgen van statistische gegevens onledig gehouden.
De uitkomsten dezer opneming worden hieronder vermeld:

2'. van Bandjar langs du Tjitandeei en Segnra-Anukun
naar Tjilatjap a f 0,50 per pikol;
3°. van Karang Sambong naar
per pikol;

Indramaijoo a f 0,39

4°. van do binnenlandsche koffijinkooppakhuizon te Soerabaija naar de hoofdplaats, waarvoor f 0,77-> per pikol
wordt betaald;
5°.

1 8 7 2— 1 8 7 : 5 .

van de koffijinkooppakhnizen

Kentheng en Dekso

[ft, 2J

74

Koloniaal verslag van 1 8 7 2 .
jn Djokjokarta naar
. 4 per pikol krijgt.

Samarang, waarvoor de aannemer

Het vervoer der (rouvornomentskoffij uit Soorakarta naar
Samarang geschiedt grootendeola langs den spoorweg. Het
brengen der koffij van de inkooppakhuizen te Beton en
Boü'olali naar de spoorwegstations te Soerakarta en Poerwodadi en van het station te Samarang naar de pakhuizen
op don aloon-aloon aldaar, geschiedde door aannemers en
wel respectivelijk tegen f 0,16, f 0,65 en f 0,16 5 per pikol.
De transporten die niet bij aanneming geschieden, worden
op do goedkoopst mogelijke wijze van landswego bewerkstelligd. Zy bepalen zich voornamelijk tot het transport
van gouvernementspassagiers over land, van gevangenen,
zieken, gouvernementsgoederen en gelden, brieven in hot
binnenland, enz. Deze overvoeren zijn meestal van zoo
weinig beteekenis dat uitbestedingen, waar zij plaats
hadden (bijv. te Batavia, B a n t a m , J a p a r a , Hanjoewangi)
geene goede resultaten opleverden, daar er of in het geheel
niet of zeer hoog werd ingeschreven.
In de meeste gewesten zijn echter geene uitbestedingen
gehouden , maar had het transport plaats in betaalde heerendienst of door vrije koelies.
Slechts enkele hoofden van gewestelijk bestuur achten
eeno uitbesteding van deze transporten te gelijk met dat
van gouvernementsproducten, in dezelfde of in eene aangrenzende residentie mogelijk; de meesten geven de voorkeur
aan het behoud van den be.-taanden toestand.
Nadat uit een in 1871 te Samarang gevoerd regtsgeding
was gebleken, op welk eene schromelijke wijze het land
soms door transport-aannemers wordt benadeeld , zijn op
last van de Regering de hoofden van gewestelijke bestuur
op J a v a , de gouverneur van Sumatra's Westkust en de
resident van Menado aangeschreven om hunne inzigten te
doen kennen omtrent de middelen, welke ter voorkoming
dier handelingen moeten worden aangewend. Het resultaat
van deze aanschrijving is nog niet bekend. Op Java zal,
wanneer het een spoorwegnet zal bezitten, ten deze aan-

zionlyke verbetering mogen verwacht worden. Reeds nu
wordt zoo veel mogelijk van de bestaande spoorweglijn
voor de gouvetnements-transporten gebruik gemaakt.
Do aannemer van het transport ven gouvernemontspioducten en goederen in Madioen heeft, den lande, door
achteloosheid als anderzins, groote schade berokkend.
De Regering heeft, op grond hiervan , bij besluit verklaard,
in geen geval meer met hem in contract te willen staan.
Verder kan nog omtrent het Madioen-transport worden
medegedeeld, dat men er van heeft afgezien dit langer
langs de Solo-rivier te doen geschieden. Ingaande met
1°. Julij 1872 zou dat vervoer plaats hebben naar Djokotro,
niet ver van de Pangoolbaai.
VII.

PAKKETVAART EN ANDERE STOOMVAARTDIENSTEN.

Bepaaldo stoornis in de mail- en pakketvaartdienst in
den Indischen Archipel werd niet ondervonden, ofschoon
het vertrek der booten , gedurende de laatste westmoesson ,
dikwijls vertraagd werd ten gevolge van het aanhoudend
slechte weder.
Eene enkele maal slechts had vertraging plaats in het
overbrengen naar Singapore van de pakketten bestemd voor
de En<relsche mail. Ingevolge van eene aan haar gedane
aanschrijving, heeft echter de Nederlandsch Indische
Stoomvaartmaatschappij verklaard voortaan voor het overbrengen dier mailpakketten vluggere stoomers te zullen
gebruiken.
Het aantal schepen dier Maatschappij is in 1871 vermeerderd met twee stoombooten van groot charter (de
Gouverneur-Generaal Mijer en de William Mackinon , vroeger
genaamd Shiraz; waarvoor respectivelijk in November en
December 1871 zeebrieven en vergunningen tot het :n de
vaart brengen verleend werden) en bedraagt thans 1 4 ,
waarvan de namen met opgave van tonnenmaat en van het
aantal paardonkrachten hieronder vol"en :

TONNENMAAT.

N A M E N .

PAARDENKRACHT.

waarvoor

volgens

zij te

hetgeen zij

boek staan.

innemen.

tegenwoordige
opgave.

vroegere
opgave.

William Mackinon

1500

(?)

135

nieuw.

Gouverneur-Generaal Myer

1 100

(?)

135

nieuw.

Koning Willem I I I

1055

1000

200

200

Koningin Sophia

1055

1000

200

200

Baron Sloet van de Beele

1055

1000

150

150

808

800

125

125

808

800

125

125

505

300

80

80

W. Cores de Vries

505

400

80

80

Koningin der Nederlanden

480

500

120

120

Vice-President Prins

600

120

120

Singapore

444
350

260

150

150

Batavia

300

300

80

80

Sunda

197

200

80

40

10 162

7160

1740

Minister Fransen van de Putte

.

.

.

Baron Bentinck
Minister van Staat Rochussen

. . . .

1

Totaal

1470
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maatschappij te bewegen deze vaart ook zonder subsidie
te blyven voortzetten; zij heeft echter verklaard hiertogen
overwegende bozwaren te hebben.
Vermits het nut van de uitbreiding dor stoomvaart in
den Molukscheu Archipel tot de haven van Gorontalo erkend wordt, is onlangs 's Koniugs magtiging gevraagd en
verkregen om op de Indische begrooting voor 1873 het
subsidie der maatschappij daarvoor te verhoogen met eene
som van f 3 101,65.

Het aantal Engelsche mijlen in 1^71 door deze stoomers
afgelegd bedraagt 256 871 (waarvan 190 962 onder contract
en 65 909 buiten contract), tegon 249 340 in 1870. # Het
aantal vervoerde passagiers bedroeg 54 219 (waarvan 3i 293
gouvernemerits- en 21926 particuliere passagiers), tegen
48 296 in 't vorig j a a r .
Ue inkomsten der maatschuppy waren , neet inbegrip van
het gouvernements-subsidio, in 1871 por semester f 1 405 041
en f 1 5 7 0 081 (totaal f 2 975 122), tegen f 1403 060 en
f 1 491 486 (totaal f 2 894 546) in 1870.
Over de eerste zes maanden 1871 werd aan de aandeelhouders 3 pot. dividend uitgekeerd en dit bedrag zal over
het 2de semester waarschijnlijk hetzelfde zyn.
Over liet geheel voldeed de Stoom vaartmaatschappij goed
aan hare contractuele verpligtingen.
Behalve de bovengenoemde booten zijn in den Archipel
nog de volgende stoomvaartuigen in gebruik:
de stoomschepen Vice-Admiraal Fabius (groot 163 last,
met eene machine, van 50 paarden kracht) en Menado (295
last en 85 paaidenkracht), toebehoorende aan eene firma
te Batavia en bestemd tot het ver\oeren van passagiers en
goederen en het slopen van vaartuigen in en buiten den
Nedei landsch-Indischen Archipel (hot laatste vaartuig werd
vroeger voornamelijk gebezigd voor het vervoeren van
Mekka-gangors tusschen Batavia en Djeddah; nu echter
doet het deze dienst niet meer);
de stooinbootjes Tjiliwong en Tjitarum (35 en 45 paardenkracht), toebehoorende aan het Bataviaasch praauwenveer en dienende zoowel voor het vervoeren van passagiers
en goederen als voor het slepen van \aartuigen van en
naar de reede van Batavia en nabijgelegen plaatsen, waaronder ook het slepen , naar en van Moeara-Gembong van de
ijzeren laadschonwen bestemd tot het afhalen der producten
van Tjikao naar Batavia;
de voor particulier gebruik bestemde stoomvaartuigen
Coquette en Modeste , toebehoorende aan den eigenaar der
Pamenoekan- en ïjiassim-landen ;
de stoomsloep Kentjal (6 paardenkracht), toebehoorende
aan eene firma te Batavia , en in gebruik voor eene houtkap-ondernen,ing;
het stoomschip Tjidan (19 paardenkracht), toebehoorende
aan het Bataviaasch Tjuniaveer, bestemd tot het vervoeren van passagiers en goederen van en naar de reede,
buitenreede en omliggende eilanden te Batavia, alsmede
voor het slepen van vaartuigen ;
een schroefstoomsloep, toebehoorende aan de firma

Blijkens een berigt uit Indie (van Maart 1872) was de
heer FRASER nog altijd geneigd de in het vorig verslag
(bladz. 81/82) bedoelde lijn Batavia-Bombay in het leven
te roepon; maar was de verlenging van het contract voor
de maatschappij de hoofdzaak, en kan zij zich, zoolang ze
daarvan niet verzekerd is, niet flink ontwikkelen en niots
groots ter hand nemen.

I
;
I
i

Door den Gouverneur-Generaal werd bij een besluit van
2 October 1871 bepaalu, dat het aan de NederlandschIndische Stoomvaartmaatschappij in 1865 vergunde privilegio
om hare schepen in het rijksdroogdok te Onrust eü te
Soerabaija te doen opnemen, zal ophouden bij het einde
van het met die maatschappij gesloten contract (ultimo
1875) of zooveel vroeger als een particulier droogdok vóór
dat tijdstip te Batavia of Soerabaya gevestigd zal zijn,
onder voorbehoud nogtans om bedoelde schepen in het rijksdroogdok te Onrust of te Soerabaija te doen opnemen,
indien het particulier droogdok onklaar of met andere
schepen bezet is en de vereischte reparatie beschouwd
wordt als van urgenten aard.

Wegens het min veilige der reede van Benkoelen, maken
] de pakketbooten voor de lading en ontlossing vangouvernementsgoederen gebruik van het nabijgelegen eiland
Poeloe-Tikoes, en bestaat het voornemen de reede van
dat eiland ook aan te wijzen als ankerplaats voor het in( en uitschepen der gouvernements-passagiers en postp.ikketten, hetwelk, niet zonder gevaar en tijdverlies, ter
reede Benkoelen plaats heeft, en om in gemeenschap tusschen Poeloe-Tikoes en Benkoelen te doen voorzien door
eene ijzeren stoombarkas.

Omtrent het tot stand komen eener stoomvaartverbinding tusschen J a v a en Australië (vorig verslag bladz 8%
kan het volgende worden gemeld :
Met den heer FRASER , hoofdagent der NederlandschIndische Stoomvaartmaatschappij , hier te lande aanwezig,
tot daarstelling van eene stoomvaartdienst tusschen J a v a
DUMMLF.R EN C°. te Batavia ;
de stoomsloep Cathariua (één paardenkracht). bestemd i en Australië , is bij ministeriele dispositie van 14 Augustus
l ö 7 2 , behoudens de goedkeuring der wetgevende m a g t ,
voor het vervoer van provisien ter reede Batavia;
overeengekomen in het j a a r 1873 eene proef te doen van
de raderstoompraauw Soengiet (16 paardenkracht), voor
vijf reizen (2 1 /, maand de eene na de andere) op den grondhet personenvervoer tusschen Soerabaija en Grissee ;
slag
van een rijkssubsidie van f 20 000 voor elke reis.
de raderstoomsleepbooten Ardjoeno en Semeroe (elk van
Hem is tevens het uitzigt geopend op een gelijk subsidie
45 paardenkracht), toebehoorende aan de Javasche Stoomook voor 1874 , mits hij zich vóór 1 October omtrent zyne
sleepbootmaatschappij, voor het slepen van schepen van
gezindheid tot voortzetting verklare. De regeling van de
en naar de reede van Soerabaija ;
bijzonderheden dezer dienst is aan het Indisch bestuur
het stoom vaartuig Little John, te huis behoorende te
overgelaten.
Ngawi (Madioen);
de stoom schepen Moeriah en Javaan (respectivelijk 25 en 35
Voorts is het plan in behandeling om op de Oostkust van
paardenkracht) , toebehoorende aan eene firma te SamaSumatra eene geregelde stoomgemeenschap te onderhouden.
r a n g , voor diensten ter reede van Samarang en voor het
Volgens berigt van den Nederlandschen consul-generaal
slepen van vaartuigen langs de noordkust van J a v a ;
te Singapore, is in Januarij 1872 door de British. India
de schroefstoomboot Onderneming (10 paardenkracht) ,
Steam Navigation Company, by wyze van proef, eene
voor personen en goederenvervoer tusschen P a d a n g , Priastoomvaartdienst geopend tusschen Calcutta en Singapore.
man en Painau (Sumatra's Westkust) ;
De stoomschep"n dezer maatschappij doen onder andere
het rnderstoomschip Eersteling en het schroefstoomschip
ook Deli en Riouw aan. Het eerste stoomschip is reeds
Prins Hendrik der Nederlanden , toebehoorende aan de Bilop de terugreis van Singapore over genoemde plaatsen
liton-Maatschappij en bestemd voor het vervoer van goevertrokken ; het tweede heeft ook by de uitreis Siak aanderen der maatschappij en van personen in hare dienst.
gedaan.
De in het vorig verslag (bladz. 81) vermelde stoomers
De regtstreeksche stoomvaart tusschen Nederland en
Betsy en Aganoeloë zijn in 1871 verkocht, terwijl de
Java door het Suez-kanaal, in July 1871 geopend, is
schroefstoomsloep Melatti , laatstelijk toebehoorende aan de
sedert op ongeregelde tydstippen onderhouden door de naNederlandsch-Indischo Stoom vaartmaatschappij , nabij den
volgende drie stoomschepen der Stoomvaartmaatschappij
hoek van Indramaijoe gezonken en als totaal verloren te
» Nederland" : Prins van Oranje, Prins Hendrik en Conrad,
beschouwen is.
het eerste groot 966 , de beide andere ieder 1134 gemeten
lasten , door welke tot dusver vijf uit- en vier thuisreizen
De Nederlandsen-Indische Stoomvaartmaatschappij heeft
zyn volbragt, op meerdere van welke echter buitengesedert Februarij 1871 aangenomen, voorloopig zonder
woon oponthoud werd ondervonden door defecten aan het
subsidie, met de maandelijksche Molukkenboot ook Gomaterieel.
rontalo aan te doen. Pogingen zijn aangewend om de
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DATUMS

NAMEN DER BOOTEN.

vertrek
uit
Nederland.

VAN

vertrek
uit
Batavia.

aankomst
te
Batavia.

aankomst
in
Nederland.

Prins van Oranje

29 Julij

1871

9 September

1871

15 October

1871

30 December

1871

Prins Hendrik

19 November

1871

29 December

1871

15 Februarij

1872

29 April

1872

3 Februari)

1872

1 April

1872

8 Mei

1872

23 Maart

1*72

2 Mei

1872

8 Junij

1872

1 Juuij'

1872

16 Julij

1872

.

Prins van Oranje
Conrad

. . . .

Prins Hendrik

.

Bovendien is thans een der genoemde booten (Conrad),
sedert 24 Augustus, weder naar Java onderweg. Eenander
(Prins Hendrik) is sedert 25 Augustus 1872 op de terugreis.
Van vier uitreizen der nu nog in de vaart «ijnde schepen
(Prins Hendrik in November 1871 en Junij 1872; Conrad
in Maart en Augustus 1872) is voor den overvoer van
suppletie-troepen gebruik gemaakt.
Het voornemen bestaat om tot uitbreiding van de vloot
te geraken, terwy'1 reeds spoedig de indienststelliug kan
worden te gemoet gezien van een vierden bodem, Koning
der Nederlanden, ter vervanging van de verbrande Willem III.
Do Maatschappij •> Nederland" heeft met de NederlandschIndische Stoom vaartmaatschappij oene overeenkomst over
goederen in doorvracht gesloten, waardoor, volgens liet
verslag der eerstgenoemde, de handel op geheel Oost-Indie
en Singapore zeer wordt geriefd , en de wederzijdsche lijnen
worden gevoed.
Tegen het oprigten, ten behoeve der onderneming, van
loodsen enz. op het eiland Purmerend (zie het vorig versi • :;: , bladz. 82) is door de Indische regering bezwaar geniaakt. Echter is aan de maatschappij de keuzo gelaten
daartoe over te gaan op eenig ander in de nabijheid der
reede van Batavia gelegen eiland. Ten opzigte van het
mede door de maaischappij gedane verzoek om (legen betalingj voor hare ssoomschepen gebruik te mogen erlangen
van 'sGouvernements marine-etablissementen , behield de
Indische regering zich voor urgente gevallen eene beslissing voor, mits vooraf gebleken zy', dat pogingen tot reparatie
bij particuliere industriëlen waren mislukt. Voorts verklaurde de Indische regering zich bereid om , zoolang er
geone particuliere dokken te Batavia ot' te Soerabaija aanwezig zijn, en wanneer het zeer dringend noodzake'ijke
herstellingen zou gelden , in elk bijzonder geval te beslissen
of onder de noodige voorzorgsmaatregelen de opneming in
het gouvernementsdok te Onrust zoude zijn toe te staan.
Volgens «ei.e beslissing der Indische regering van Deceniber 18/1 kuit do inaai.-chappij Liet beschouwd worden
als eene maatschappij voor maildiensten. Op haar kan ulzoo
(aldus wordt uitgemaakt) niet van toepassing beschouwd
worden Indisch Staatsblad 18G3, n°. 1U, weshalve zij geen
aanspraak kan maken op vrijstelling van haven- en ankeragegelden in de havens, bestemd voor de eerste aflevering
van mailpakkotten.
Bij de toepassing van het met de maatschappij gesloten
contract (zie het verslag van 1870, bladz 59), voor zooveel
betreft de bepaling naar den daarbij aangegeven jaarlijkschen
maatstaf van de aan eenige reis competorende retourbelading en vrachtsom deswege, deed zich de vraag voor,
•wat als maatstaf moest gelden om eenige reis te brengen
binnen het bestek van een gegeven j a a r ; met andere woorden
of de reis in haar geheel, dus reeds het vertrek uit Nederland , tot uitgangspunt moest worden genomen , dan wel
hetzij de belad ngop J a v a , hetzij de ontlossing hier te lande.
In April 1872 werd hieromtrent, in overleg met de maatschappij , uitgemaakt: 1°. dat het aantal reizen van eenig
jaar wordt gerekend naar het aantal beladingen op J a v a ,
met dien verstande dat eene belading in het eene j a a r

8 Augustus
24 July

1872
1872

—

aangevangen en in het andere voltooid, wordt gerekend
tot het jaar waarin zy is aangevangen,, en 2°. dat de
vrachtberekening geschiedt naar den maatstaf, vastgesteld
voor het jaar waarin het stoomschip de lossing der voor
rekening van den Staat ingenomen goederen voleindigt.
Voor 1872 , tot welk jaar de lossing der eerste tehuisI reis behoorde, bedraagt de vrachtsora f99,76 per last, dat
i s , in overeenstemming met de bepalingen van het contract
I » f 22,50 per last meer dan het gemiddelde vrachtcijfèr ,
gedurende het voorafgegane kalender-jaar bij de hier te
; lande en op Java gehouden inschrijvingen door zeilschepen
bedongen ".
!

H.

Departement Tan Onderwijs, Eeredlenst
en Nijverheid.
I.

§ 1.

ONDERWIJS.

Voor Europeanen en met dezen gelijkgestelde//.

Gymnasium Willem 111 te Batavia. Het schooljaar 1870/71,
het vierde waarin het gymnasium Willem I I I op zijne
nieuwe grondslagen bleef voortwerken, ving v,oor beide
afdeelingen der inrigting onder zeer gunstige omstandigheden aan, doch beantwoordde niet aan de goede verwachtingen die daarvan aanvankelijk gekoesterd werden.
Waren bij het openen van den cursus alle leeraren,
behalve een der nieuw benoemden, die eerst in 't laatst
van October 1871 zijne functien aanvaardde, aanwezig,
alras weiden verscheidene hunner door ongesteldheid aungetast, waardoor meermalen naauwelijks de helft van het
personeel in staat was dienst te doen. Een viertal der
leeraren zag zich zelfs genoopt «'f-gons ziekte binnen'andsch
verlof van langeren of korterea duur aan te vragen, waarop
voor twee hunner eer. buitenlandsch verlof moest volgen.
Bij wijze van tijdelijke voorziening werden eenige lessen
aan tv.ee daarvoor geschikte ambtenaren opgedragen;terwijl voor het overige de directour en de overblijvende
leeraren de taak der afwezigen , zoo \ er hunne krachten
het toelieten, op zich namen.
Voor de aanvulling van het leeraarspersoneel is onlangs
hier te lande het noodige verrigt. Een tweetal nieuwe
docenten in Mei 1872 ter beschikking van den GouverneurGeneraal gesteld, zijn in Julij jl per mail naar hunne
bestemming vertrokken.
De ijver en lust tot studie zoowel van de leerlingen der
hoogere burgerschool als van de studenten der afdeeling
B (taal-, land- en volkenkunde! worden zeer geroemd.
Op den bosten September 1871 en volgende dagen, had
het gewone openbare toelatingsexamen voor de verschillende
klassen der hoogere burgerschool plaats. Van de 59 candidaten die zich aangemeld hadden, namen 58 daaraan
deel, en wel 47 voor het 1ste en 11 voor het 2de studiejaar. Van de candidaten voor het 1ste studiejaar werden
22 toegelaten, en van die voor het 2de studiejaar 3 in het
tweede en 6 in het 1ste studiejaar geplaatst, zoodat in het
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Bij het begin van den cursus
1871/72 (1 October 1871)
aanwezig.

Toegelaten tot den nieuwen
cursus 1871/72.

om enkele lessen by te wonen. Daarvan waren 59 internen
en 64 externen.
Het volgende staatje geeft oene recapitulatie van het
aanwezig getal leerlingen en studenten op 1°. October 1870,
van de in den loop van den cursus daarin voorgekomen
veranderingen, zoomede van de aanwezige sterkte bij het
begin van den cursus 1871/72.

Aanwezig op het eind van
den cursus (September
1871).

Gedurende den cursus hebben de inrigting verlaten.

Gedurende den cursus hebben de inrigting bezocht.

In den loop van den cursus
(tusschentijds) bijgekomen.

Bij het begin van den cursus
1870/71 (1 October 1870)
aanwezig.

geheel van de 58 candidaten 31 worden toegelaten. Een
van hen maakte van de toelating geen gebruik.
Ton gevolge van deze aanzienlijke vermeerdering en do
terugkomst van éën oud-leerling, die de inrigting tijdelijk
verlaten had, steeg het getal leerlingen der hoogere burgerschool op 1°. October 1871 tot 121, behalve twee oudleerlingen die vergunning hadden gevraagd en verkregen

Afdeeling •> hoogere burgerschool".

Totaal

. . . .

Aanmerkingen.

a. Van deze 31 leerlingen verlieten de inrigting:
42

2

44

6

38

32

1

33

7

26

21

1

22

5

17

11

»

11

3 .

8

7

2

9

9

»

1

1

2

1

1

114

7

121

31a.

90*.

31

121

5 wegens vertrek naar Europa;
3 wegens zwakke gezondheid;
8 met het doel om in den handel
of op een der gouvernementsbureaux geplaatst te worden;
2 tijdelijk, met het voornemen
om later terug te keeren;
3 om elders hunne studiën voort
te zetten;
8 na afgelegd groot ambtenaarsexamen.

2

2

De redenen van vertrek der 2
overigen worden niet vermeld.

33

123

b. Waarvan 47 internen en 42
externen, behalve 1 toehoorder.
c. Waarvan 3 naar Nederland
vertrokken, om te Leiden
hunne studiën voort te zetten.

Afdeeling »taid-, landen volkenkunde".
30

9

4

16

15 c.

1

3

i

Van de 97 leerlingen, die de vier laagste klassen der
hoogere burgerschool uitmaakten, namen 92 aan do overgangs-examens deel.
Daarvan werden 36 onvoorwaardelijk en 24 voorwaardelijk tot hoogere klassen bevorderd. Van deze laatsten
werden Bij de herexamens 2 afgewezen, zoodat in het geheel van de 97 leerlingen der \ier laagste klassen 58 tot
hoogere klassen overgingen, of ongeveer 60 pet. In het
vorig schooljaar bedroeg dit ongeveer 66 pet. Deze minder
gunstige uitkomst wordt toegeschreven aan het tijdelijk
staken der lessen door sommige onderwijzers, waarvan
hierboven melding is gemaakt.
In September 1871 legden 8 leerlingen van het vijfde
studiejaar met goeden uitslag het gedeelte A van het groot
ambtenaars-examen af. In het gedeelte B van dit examen
stangden 8 leerlingen van de afdeeling taal-, land- en
volkonkunde, waarvan 7 een voldoend examen aflegden in
het Javaansch.
Van de in Nederland bestelde physische en chemische
instrumenten, waarvan reed? in de beide vorige verslagen
sprake was, werd aan het eind van den cursus een gedeelte ontvangen.
Het scheikundig laboratorium werd uitgebreid en van
het noodige meubelair voorzien, zoodat thans 28 leerlingen
Bijblad ian de Nederlaudache Staate-courant —

30
1

Van de 12 overigen legden 8
in September en October 1871
te Batavia, met goed gevolg, het
gedeelte B van het groot ambtenaars-examen af.

zich te gelijker tijd met de beoefening der praktische scheikunde kunnen bezig houden.
Gedurende den cursus 1870/71 bedroegen de uitgaven
der inrigting f 161227 en de ontvangsten f46 930, tegen
respectivelijk f 150 108 en f 43 810 gedurende den cursus
1869/70.
De huishouding kostte gedurende het laatste schooljaar
f 45 888, terwijl aan tractementen van leeraren , opvoeders ,
administrateur, geneesheer, suppoosten, enz. werd betaald
f 112 540.
Gerekend over de dienstjaren 1870 en 1871 waren de
cijfers als volgt:
1870.
1871.
Uitgaven
f
158 464 f
155 609
Ontvangsten . . . .

43365

47535

Het genot der renten van de aan het gymnasium door
den eersten Koning van Siam gedane schenking van f 10 000
(zie het vorig verslag, bladz. 83), is door het collegie van
curatoren (na door de Regering eens vooral tot het beschikken daarover te zijn bevoegd vorklaard, behoudens
toezigt der Algemeene Rekenkamer op de uitzetting van
het kapitaal), van 1 October 1871 af, tot weder-opzeggens

1872—1S73.
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toegekend aan een der beste leerlingen van het gymnasiu m , zoon van een overleden controleur , die anders, wegens
geldelyk onvermogen, genoodzaakt zou zijn geweest de
inrigting te verlaten.
Ten slotte wordt hier aangoteekend, dat by het besluit
van den 9den April 1872 {Indisch Staatsblad n°. 69) voor
der hoogero burgerscholen met öjarigen cursus in Nèderlandsch Indie zijn gearresteerd een reglement en een programma, nagenoeg geheel gelijk aan hetgeen te dien aanzien
in Nederland is vastgesteld.
In verband hiermede is do gelijkstelling van de alzoo
in Indie verkregen getuigschriften van goed afgelegd eindexamen niet de in Nederland uitgereikte op nieuw in overweging genomen.
Ambachtschool te Soerabaija. De uitkomsten in 1871 verkregen, waren weinig beteekenend.
Het onderwijs kon slechts zeer ongeregeld gegeven worden, door gemis aan onderwijzend personeel.
De cursus werd aangevangen met 22 leerlingen , waarvan
6 tot de middelste en 5 tot de laagste klasse behoorden;
terwijl later niet meer dan 11 leerlingen aanwezig waren.
Terwijl de middelen werden overwogen om in den ongunstigen toestand dezer school verbetering te brengen,
zag men zich nu onlangs verpligt wegens ziekte en verlof
der daaraan werkzame onderwijzers, do ambachtschool te
sluiten. In dien stand der zaak werd het voorstel gedaan
om de tegenwoordige inrigting in te trekken en in de plaats
daarvan eeno avondschool te doen openen op den voet eener
herhalingschool, speciaal ingerigt voor den ambachtstand,
welke school dan de oorspronkelijke benaming zou behouden.
Bij dit voorstel was evenwel niet genweg gelet op de
wenschelijkheid, het oorspronkelijk karakter der school
onveranderd te behouden; zoodat het praktisch beoefenen
van ambachten in de gouvernementsfabrieken te Soerabaija
op den voorgrond gesteld bleef. De vraag langs welken
weg dit doel is te bereiken, en de praktische vorming van
ambachtslieden in Indie kan worden bevorderd, is thans
bij de Regering in overweging.
Van de 4 ter verdere praktische vorming op gouvernementskosten hier te lande in opleiding zijnde gewezen
kweekelingen der ambachtschool (zie het verslag van 1870,
bladz. GO) is een, die zich in de burgerlijke bouwkunde bekwaamd had, vóór weinige maanden naar Indie teruggekeerd.
Lager onderwijs (1). De wijzigingen van enkelo bepalingen van de verordening op het lager onderwijs (Indisch
Staatsblad 1868, n°. 81), waarvan in het vorige verslag
melding is gemaakt, zijn sedert uitgevaardigd en opgenomen
in het Indisch Staatsblad van 1871, onder n°. 224.
Daaruit blykt dat krachtens magtiging des Konings art. 15
van het reglement in dier voege is gewijzigd, dat voor
scholen met meer dan 25 leerlingen één hulponderwijzer,
met meer dan 60 twee, met meer dan 100 drie hulponderwijzers, en op elke 50 leerlingen méér één hulponderwijzer wordt toegestaan, terwijl met wijziging van
art. 43 aan de inspecteurs de bevoegdheid is gelaten, om
de scholen buiten hunne standplaatsen gelegen, éénmaal
in stede van tweemaal 's j aars te bezoeken.
Het nut van eerst bedoelde wijziging kan eerst later
worden ondervonden, aangezien, wegens het groot gebrek
aan hulponderwijzers, aan die vrijgevige bepaling niet onverwijld kon worden gevolg gegeven.
Om daarin te gemoot te komen heeft in den loop van
1872 buitengewone uitzending van personeel uit Nederland
plaats gehad.
Het brengen van eenige noodig gebleken wijzigingen in
het reglement van orde en tucht, opgenomen in het Indisch
Staatsblad van 1868, n°. 8 2 , maakt nog een punt van
overweging bij de Indische regering uit.
Bij het besluit van 19 Augustus 1871, n'. 9 (Indisch
Staatsblad n°. 115), is als beginsel vastgesteld, dat eene
acte van bekwaamheid in do beginselen van de kennis der
Franscho taal in den vervolge een onmisbaar vereischte
zal zijn, om aan het hoofd eener openbare eerste lagere
school te worden geplaatst, en dat het bezit v;tn zoodanige
(1) Het algemeen verslag van den staat van het lager onderwijs voor
Europeanen en met dezen gelijkgcstelden over 1865 t/m 1869 is onlangs
ia druk verschenen.

acte, zoo mogelijk, ook zal worden gevorderd van de eerste
hulponderwijzers aan die scholen.
De meeste scholen werden in 1871 twee malen door de
inspecteurs bezocht, enkele slechts ééns, hetzy wegens
gebrek aan tijd hetzij door gemis van communicatiemiddelen ,
terwijl sommige in de 2de afdeeling niet zijn kunnen
worden geïnspecteerd, wegens den minder gunstigen gezondhoidstoestand van den (sedert vervangen) inspecteur.
Uit do verslagen van de inspecteurs blykt van eenigen
vooruitgang in den algemeenen toestand van het lager
onderwijs.
Ofschoon de vele hinderpalen, die het ondorwys in Indie
in den weg staan, moey'elyk geheel uit den weg geruimd
kunnen worden, daar zij met de Indische toestanden zamengaan, wordt evenwel loffelijke melding gemaakt van het
streven van vele onderwy'zers, om die moeyelijkheden te
overwinnen.
De onderwijzers, hierin door de inspecteurs geleid,
komen meer en meer tot de overtuiging dat het zwaartepunt van het lager onderwijs in Indie gelegen is in eene
praktische taalbeoefening, terwijl bij sommige ouders meerdere
belangstelling in de opvoeding en het onderwys hunner
kinderen wordt opgemerkt, n Bij kinderen van zulke ouders "
zegt een der inspecteurs » springt bijzonder in het oog hoe
veel beter do resultaten van het onderwijs zijn, wanneer er
eene gelukkige zamen werking tusschen huis en school bestaat".
De oprigting van bewaarscholen, waarin het kind op
zeer jeugdigen leeftijd het Hollandsch hoort on leert spreken
en voor het schoolonderwijs wordt voorbereid , wordt als
een krachtig middel beschouwd, om een der voornaamste
hinderpalen van het lager onderwijs — het totale gemis aan
huisselijke vorming der kinderen — uit den weg te ruimen.
De directeur van onderwijs, eeredienst en nijverheid heeft
uit dien hoofde, bij eeno circulaire van Maart 1871,
(Bijblad op het Indisch Staatsblad n°. 24661, de aandacht
van de plaatselijke schoolcommissien op het groote nut
van zulke bewaarscholen gevestigd, met uitnoodiging om
van haren kant te willen medewerken tot verbetering en
uitbreiding van het bewaarschoolonderwijs. Omtrent den
invloed, dien deze circulaire heeft gehad, kan, voor zooveel
de 3de afdeeling van Java betreft, nog niets gezegd worden.
In de 2de afdeeling, namelijk te Samarang, is in September
1871 door de zusters Ursulinen aldaar eene bewaarschool
opgerigt, terwyl te Batavia twee dergelijke inrigtingen
zijn tot stand gekomen. In eene dezer laatsten wordt een
12-tal kindereu van 3 tot 7 j a r e n , voor de helft jongens,
met goed gevolg volgens de methode van FRÖBEL onderwezen door eene daartoe in Nederland opgeleide onderwijzeres; de andere maakt een onderdeel uit van het
instituut der Ursulinen. Bovendien heeft de directeur eener
talrijk bezochte bijzondere school te Batavia eene voor het
in het vak opgeleide onderwijzeres uit Nederland ontboden
ten einde eene proef te nemen met eene bewaarschool als
voorbereiding voor de laagste klasse zijner inrigting.
Een plaatsgewijze opgaaf der aanwezige openbare lagere
scholen op het einde van 1871 wordt overgelegd als bijlage
Q. Blijkens die opgaaf bedroeg het aantal 69, zijnde 1 meer
dan het j a a r te voren , door do opening eener school te
Telok Betong (Lampongsche districten).
De in 't vorig verslag bedoelde school te Sitoebondo
w a s , wegens gebrek aan onderwijzend personeel, nog niet
kunnen worden geopend, even min als die te Indramayoe,
Bima en Klntte, tot de oprigting waarvan sedert besloten
is. Voor eerstgenoemde school is echter onlangs een hoofdonderwijzer benoemd.
De teekenscholen bij de twee hoofdscholen te Batavia
en Samarang leveren over het algemeen vry goede resultaten op, daar de Indische jeugd veel aanleg voor het
teekenen aan don dag legt. Vele leerlingen laten evenwel
de lessen varen, voor dat zij op eene voldoende hoogte
zijn gekomen. In 1871 is, bij wijze van proef, ook te
Soerabaija een gouvernementg-teekenschool opgerigt, waarvan de aanvankelijke resultaten niet ongunstig zijn. H«tzelfde wordt gezegd van eeno b November 1870 te Pasoeroean geopende particuliere teekenschool.
Het aantal leerlingen by do openbare lagere scholen
bedroeg in 1871 4621, waaronder 152.3 meisjes, of 398
leerlingen (waaronder 156 meisjes) meer dan in 1870. In
de verhouding der gratis-leerlingen tot de betalende kwam
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weinig verandering; het aantal der eerstbedoelde bleef i.agenoeg de helft van het totaal leerlingen bedragen.
Het aantal kinderen van inlanders bedroeg 346, togen
266 in 1870.
De aanschrijving in 't vorig verslag bedoeld, betreffende
het verbinden van nadero voorwaarden aan de toelating
van inlanders en met deze gelijkgestelden op de Europescho scholen, welko toelating tot dus ver geschiedde
op gelijken voet als voor Europeanen bepaald, behoudens
heffing van schoolgeld alleen volgens do hoogere klassen
van het tarief en geheele uitsluiting van gratis-leerlingen
(Indisch Staatsblad 1868, n°. 135), heeft geleid tot tweeërlei
aanvulling der betrekkelijke regeling. Vooreerst i s , met
het oog op het feit dat de inlander gewoonlijk op meer
gevorderden leeftijd dan de Europesche kinderen ter school
begint te gaan, de voorwaarde gesteld, dat de inlandsche
leerlingen, om toegelaten te worden, den leeftijd van acht
jaren niet mogen overschreden hebben, tenzij zij blijken
geven reeds de aan een hoogeren leeftijd geëvenredigde
vorderingen, vooral in de Nederlandsche taal, gemaakt to
hebben, en ten andere is voorgeschreven dat zij, bijaldien
zij op de openbare eerste lagere scholen wenschen te worden
toegelaten, van genoemde taal althans zoo veel dienen te
weten, dat zij in staat zijn die eenigermate te verstaan en
te spreken. Met betrekking tot hunnne toelating op de
overige Europesche scholen werd deze voorwaarde niet
noodig geacht, omdat er onder do eerstbeginnende (Europesche) leerlingen op die scholen toch in den regel velen
zijn, die by het ter school komen mede woinig of' geen
Hollandsen verstaan.
In 1871 is in Indie e'e'n persoon tot onderwijzer der 3de
klasse aangesteld, namelijk een kweekeling, na afgelegd
examen van hulponderwijzer.
In het begin van 1872 werden drie personen niet bij het
openbaar onderwijs werkzaam, benoemd tot onderwijzers
der 3de klass'o.
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In 1871 en in het begin van 1872 zijn twee vrouwelijke
kweekelingon uit den fatsoenlijken stand bij het openbaar
lager onderwijs werkzaam gesteld.
Naar mate zich daartoo de gelegenheid voordoet, zal met
de aanstelling van dergelijke kweekelingen , van wio men
goede verwachting heeft, worden voortgegaan.
Voor eene plaatselijke opgaaf der inrigtingen van bij zon der onderwijs over 1870 en 1871 zij verwezen naar bylage R ,
aantoonendo ecue vermindering in 1871 van 3 scholen
(van 44 tot 41), maar niettemin eene vermeerdering van
leerlingen (van 2127 tot 2182) Ongeveer 2/;{ der leerlingen
zijn meisjes.
De normnalschool voor hulponderwijzers te Batavia (zie
het vorig verslag, bladz. 86) is op den 30sten Junij 1871
geopend.
De lessen, weinige dagen lator aangevangen, en sedert
onafgebroken voortgezet, worden geregeld bijgewoond door
tien hulponderwijzers van de openbare lagere scholen te
Batavia, en minder geregeld door 7 particuliere hulponderwijzers. Vier van de laatsten hobben zelfs nog in den
loop van 1871 hot bijwonon der lessen gestaakt.
De resultaten van het afgeloopen eersto halfjaar van
dozen tweejarigen cursus, worden tamelijk bevredigend
genoemd.
De gelegenheid tot het afleggen van het examen ter bekoming van eene acte van bekwaamheid tot het geven van
school- en huisonderwijs werd in 1871 twoemaal gegeven
te Batavia, Samarang, Soerabaija, Padang, Makassar en
Ambon, en eens te Djokjokarta en Soerakarta, terwijl
te Soerabaija nog buiten do vastgestelde tijdstippon een
examen voor hulponderwijzers is afgenomen, waaraan do
candidaat zich echter spoedig onttrok.
Te Padang, Makassar en Ambon waren geene candidaten opgekomen.
Do uitkomsten der examens worden in den ondervolgenden staat aangetoond:

Aantal candidaten ter verkrijg ng eener acte van bekwaamhe id als
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Voor inlanders.

4

2

2

(1)

Ter uitvoering van het Koninklijk besluit van 3 Mei 1871 ,
n°. 17, regelende de grondslagen voor het onderwijs, van
gouvernomentswogo aan de inlandsche bevolking van Noderlandsch Indie te geven, afgekondigd bij besluit van den
Gouverneur-Generaal van 22 Julij 1871 (Indisch Staatsblad
(1) Het verslag van het inlandsch onderwijs in Nederlandsen Indie
over 1869, zamengesteld uit de gewestelijke verslagen, is in 187J in
liet licht verschenen. Daaraan is toegevoegd eene verbetering van
eenige in vroegere verslagen opgenomen onjuistheden. waarop van
wege het Opperbestuur de aandacht was gevestigd.

In 1871 hebben zich
twee candidaten aan
het examen van hulponderwijzer en dat
van
hulponderwijzeres onttrokken.

n°. 104), is men reeds spoedig overgegaan tot de benoeming
van twee adjunct-inspecteurs, namelijk de heeren dr. J . J .
VAN LiMiiuno BROUWER , eersten commies bij genoemd
departement , en F. S. A. DE CLERCQ , controleur dor
2de klasse bij het binnenlandsch bestuur in de residentie
Menado. De eerstgenoemdo is belast met het algemeen toezigt
op het inlandsch onderwijs in het gouvernement Sumatra's
Westkust, in de afdeeling Benkoelen en in de residentien
Lampongsche districten , Palembang, Riouw en Banka
(standplaats Padang!; en do tweedo met datzelfde toezigt
in do residentien Amboina , Menado, Ternato en Timor,
en in het gouvernement Celebes on onderhoorighedon
(standplaats Amboina).
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Aan deze adjunct-inspecteurs is voorts opgedragen , om
zich zoo spoedig mogelijk door een persoonlijk onderzoek
op de hoogte te stellen van den tegenwoordigen toestand
van het schoolwezen voor den inlander in het hun aangewezen ressort, en zich verder te beijveren om in overleg
met de betrokken hoofden van gewestelyk bestuur en de
later in te stellen schoolcommissien daarin die verbeteringen
te brengen, welke-in afwachting van de oprigting der geprojecteerde kweekscholen daarin dadelijk kunnen gebragt
worden, zoomode al die voorstellen in te dienen welke tot
verdere regeling noodig worden geacht.
De inspecteur en de adjunct-inspecteurs dienen ua elk
schoolbezoek een rapport in aan den directeur van onderw y s , eeredienst en nijverheid , waarin worden behandeld
de volgende punten :
a.

onderwijzers,

*.

leerlingen ,

c.

onderwijs,

d.

schoolgebouw,

«.

leermiddelen,

ƒ".

nadere bijzonderheden.

Voorstellen moeten afzonderlijk gedaan worden.
In de uitvoering van art. 2 der verordening, bevattende
do regelen voor de benoeming van onderwijzers en hulponderwijzers, ondervond men in Indie de moeijelijkheid . dat
de slotbepaling van het Koninklijk besluit wel vrijbeid liet het
reeds fungerend personeel op den ouden voet in dienst te houden of te bevorderen, maar geene bepaling bevatte, om, in afwachting dat een genoegzaam getal hulponderwijzers de
kweekscholen zouden verlaten, hulppersoneel in dienst te
stellen, dat niet aan een kweekschool was gevormd. Bij
Koninklijk besluit van 20 Mei 11., n J . 9, is dan ook, als
maatregel van overgang, eene bepaling in dien zin aan
het slotartikel der verordening toegevoegd.
In dezelfde maand werd de Indische regering door den
Koning gemagtigd tot de oprigting van kweekscholen te
Probolinggo, Fort de Koek (ter verganging van de bestaande
inrigting op kleine schaal), Tondano en Amboina, ieder
ingerigt voor 50 kweekelingen en voorts in het algemeen
up den voet van de kweekschool to Bandong.
Inmiddels had de Indische regering bevelen gegoven tot
eene spoedige uitvoering van de voorgenomen uitbreiding
der kweekscholen to Bandong en Soerakarta (vorig verslag
bladz. 8 9 ) , en de verplaatsing van laatstgenoemde inrigting
naar Magelang
Voorts werd de directeur van onderwijs, eeredienst en
nijverheid uitgenoodigd om de vereischte maatregelen te
nemen of voor te beroiden, dan wel voorstellen to doen
tot den bouw en de inrigting van de vier nieuwe kweekscholen hiervoren bedoeld, en om met den inspecteur van
het inlandsch onderwijs en de betrokken hoofden van gewestelijk bestuur in overleg te treden tot de oprigting van
eene kweekschool te Makassar.
Ook kreeg de directeur in last spoedig het noodigo voor
to stellen niet alleen tot behoud, maar ook zoo mogelijk
tot verbetering en uitbreiding van de kweekschool te Tanahbatoe (Sumatra's Westkust), ook voor zooveel betreft de
positie van den aldaar werkzamen hoofdonderwijzer W .
ISKANDER.

Het noodige wordt nu verrigt, om door bijbouwing van
temporaire woningen reeds in den loop van 1872 de toelating van 50 leerlingen aan de kweekscholen te Soerakarta en Bandong mogelijk te maken , terwijl de inspecteur
van het inlandsch ondorwijs zich in de maand April 1872
naar Magelang heeft begeven, om plaatselijk, in overleg
met het hoofd van gewestelijk bestuur, to onderzoeken
wat zou kunnen worden godaan of voorbereid, om de
kweekschool van Socrakaitu zoo spoedig mogelijk derwaarts
over te brengen.
Do kweekscholen ie Fort de Koek en Tondano zullen
weldra kunnen worden geopend.
Omtrent de beste wijze om tot het verkrijgen van geschikte Europesche en inlaudschc onderwijzers voor de
kweekscholen te geraken, is nog een overleg met de I u dische regering hangende. Harerzijds was \oorgesteld eenige

jeugdige Nederlandscho hoofdonderwijzers in de gelegenheid
te stellen aan do rijksinstelling voor Indisch onderwys te
Leiden de vereischte kundigheden op te doen, terwijl hier
te lande is gemeend dat het de voorkeur zou verdienen,
door uitzending uit Nederland het aantal onderwijzers
van voor Europeanen bestemde scholen te versterken en
hieruit onderwijzers voor de inlandsche kweekscholen te
kiezen.
Ook het voorgestelde nopens do opleiding in Nederland
van inlanders tot onderwijzers aan de kweekscholen, is
niet voor oene dadelijke beschikking vatbaar bevonden,
lutusschen is men hier te lande reeds werkzaam om de
uitvoering van het plan, met het oog op de niet geringe
moeijelijkheden, die ten deze te vermijden of to overwinnen
zyn, op doeltreffende wijze voor te bereiden.
Ter verdere uitvoering van het Koninklijk besluit van
3 Mei 1871 (Indisch Staatsblad n°. 104), is door de Indische
regering, bij besluit van 25 Mei 11., n°. 9 (Staatsblad n". 99),
vastgesteld een algemeen reglement op het gouvomementslager onderwijs voor inlanders in Nederlandsch Indie,
bevattendo regelen omtrent do kweekscholen, de gewone
scholen en het toezigt op het onderwijs.
Ter voldoening aan de slotbepaling van artikel 3 van
het Koninklijk besluit van 3 Mei 1871, n°. 17, zyn onlangs
aan het Opperbestuur voorstellen gedaan tot oprigting to
Batavia, zooveel mogelijk in de nabijheid van het gymnasium Willem I I I , van eene instelling voor opvoeding
en meer uitgebreid onderwijs voor zonen van inlandsche
hoofden en andere aanzienlijke inlanders, onder den naam
van Koninklijk instituut voor inlanders.
Gedurende 1871 werden aan vijf personen voor het
schrijven van nuttige werkjes voor het inlandsch onderwijs
of ter verspreiding van kennis in hot algemeen, belooningen
uitgereikt tot een bedrag van- f 2300, namelijk voor 4
werkjes in het Javaansch, 2 in het Soendaasch en 3 in
het Mandhelingsch. Onder deze werkjes waren begrepen vertalingen uit het Hollandsch in het Javaansch on Soendaasch
door een Soendanees, die Nederland niet bezocht heeft.
Onderscheidene manuscripten, vooral in het Javaansch,
werden voorts aangeboden om van regeringswege te worden uitgegeven, doch na raadpleging van deskundigen voor
eene uitgave niet geschikt geacht.
I n het aantal plaatsen, waar voor den inlander bestemde
boeken van regeringswege zijn verkrijgbaar gesteld, kwam
ook in dit jaar geene verandering. Haar aantal bedroeg
286, verdeeld over de eilanden J a v a , Madura, Sumatra,
Celebes (Menado), Ambon, Boeroe, Haroekoe, Saparoea,
Noesalaut en Ceram. De verkoop leverde over het algomeen , ten gevolge van allerlei omstandigheden , niet overal
gunstige resultaten op, maar was toch op ettelijke plaatseu
belangrijk.
De landsdrukkerij leverde aan leer- en leesboeken voor
den inlander af:
Aantal exemplaren.
Jaren.
Java en Madura.

Buitenbezittingen.

187©

. . . .

15 344

5 000

1871

. . . .

18 900

16fi88

De lijst van boeken, van regeringswege uitgogeven ten
dienste van het inlandsch onderwijs, werd met een zevental vermeerderd, waarvan drio in het Javaansch ,\ één in
het Maleisch, twee in het Soendaasch en één in het
Mandhelingsch geschreven , als :
in de Javaansche taal: radhen MOENTAJIU MOEDO , alias
SOEMO DI W m i o , tjarios nagari welandi (reis naar on
beschrijviug van een gedeelte van Nederland), 5000 exemplaren; radhen KARTA WINATA , vertaling uit het Nederlandsch van de verhalen, getiteld: geschiedenis van den
kapitein

MAIUON

WII.LIAM OKELEY, en de schoenen van

Belagen.
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don ouden KASAM , 5000 exomplaren ; dezolfde, vertaling
als voren van de reis van kapitein WILLEM IJSBRAXDZ
BONTEKOE, 5015 exemplaren;

in de Maleische taal: Pengadjaran akan mamaliharakan
batang kapoer Baroes, getah dan rotan (vertaling van een
uittreksel uit rapporten van den inspecteur-honorair der
cultures J . E . TEYSMAN , omtrent de in het gouvernement
Sumatra's Wostkust voorkomende boschproducten), 3015
exemplaren;
in

de Soendasche t a a l : radhen KARTA WENATA , ver-

taling uit het Nederlandsch van de reis van kapitein

kwaam werden geacht om als onderwijzers op te treden,
erlangden eene plaatsing. Hun aantal bedroeg in 1870 acht,
in 1871 elf. (1)
De waarnemend 2de onderwijzer bij de Bandongsche
kweekschool werd vervangen, maar overigens bleef het
onderwijzend personeel aan beide kweekscholen onveranderd.
Nopens de kweekscholen valt na hetgeen hiervoren reeds
is vermeld, niets bijzonders aan te teekenen.
De vorderingen der kweekelingen in de Hollandsche taal,
namen , wat gehaltejen omvang betreft, allengs toe.

WILLEM IJSBRANDZ BONTEKOE, 5015exemplaren; dezelfde,

vertaling als voren van de geschiedenis van den kapitein
M A B I O N , 5015 exemplaren;

in de Mandhelingsche t a a l : W . ISKANDER, siboe!oesboeloes, siroemboek-roemboek (proza en poëzy), 3015 exemplaren.
Behalve de bovenstaande zijn of worden ter landsdrukkerij zeven Javaansche en Maleische werkjes herdrukt,
terwyl bij die inrigting ook zal worden afgedrukt eene
handleiding bij het onderwijs in het situatie-teekenen voor
inlanders, welke in het Maleisch wordt vertaald.
Verder heeft de regering eene som van f 500 beschikbaar gesteld voor de vervaardiging van facsimile's in
steendruk van Maleische en Javaansche brieven, en andere
geschreven stukken, geschikt voor het onderwys en de
examens in die talen, en als leermiddelen op de gouvernements- inlandsche scholen.
Ter bestryding van onkosten voor schrijfloonen en schrijfbehoeften en van andere uitgaven in het belang van de
vervaardiging van Soendasche leer- en leesboekjes, werd
van het tot dergelijke doeleinden bij de begrooting toegestaan crediet jaarlijks, te rekenen van 1871 tot wederopzeggens, een bedrag van f 600 ter beschikking gesteld
van den heer K. F . HOLLE, adviseur-honorair voor inlandsche zaken.
Een in Indie opgevat voornemen, om een geïllustreerd
tijdschrift in het Javaansch of in het Maleisch uit te geven
dat zijn weg zou vinden zoowel naar de scholen als naar
de woningen der inlandsche bevolking, werd niet verwezenlijkt, uit hoofde de groote moeijelijkheden aan eene zoodanige uitgave in Indie verbonden. In overeenstemming
met den Gouverneur-Generaal is thans daartoe door de
Regering hier te lande do medewerking ingeroepen van de
Maatschappij tot Nut van den Javaan.

Volksscholen. Van de 11 nieuwe scholen, waarvan in
het vorig verslag melding is gemaakt, zijn 8 geopend,
namelijk bohalvo de vier in de Preanger regentschappen,
bedoeld in de noot (bladz. 92) van dat verslag, die te
Kendal, Panggool, Tjandiroto en Buitenzorg, aan wier
hoofd onderwijzers zijn gesteld allen afkomstig van de Solosche en Bandongsche kweekscholen.
Voor de school te Tangeran zal mede een onderwyzer
kunnen worden benoemd, zoodra de localiteit, tot de oprigting waarvan reeds magtiging is verleend , zal kunnen
worden aangewezen.
De beide scholen in de residentie Batavia zijn in aanbouw.
De uitbreiding van gouvernementswege aan het inlandsch
onderwijs gegeven, bepaalde zich verder tot het verleenen
van magtiging om te Rangkas Betoeng (Bantam) eene
school op te rigten , welke mede in aanbouw is. Wat voorts
de oprigting van nieuwe scholen betreft,behoort die, overeenkomstig de beginselen der verordening van 3 Mei 1871,
verband te houden met hot aantal onderwijzers, die van
lieverlede door de kweekscholen worden gevormd.
De Gouverneur-Generaal is er intusschon uitdrukkelijk
aan herinnerd, d a t , vermits art. 128 van het Regeringsregleinent geene uitzondering toelaat, het geen twijtèl kan
lijden, dat de Regering geroepen i s , ook op de particuliere
landerijen bewesten de Tjimanak, niet minder dan in de
overige gedeelten van Java , de zorg voor het onderwijs
der inlandsche bevolking op zich te nemen.
Een gewestelijk overzigt van het aantal en de soorten
van scholen, alsmede van het aantal leerlingen, welke die
scholen in 1870 bozochten, volgt hieronder:

J a v a en M a d u r a .
Kweekscholen. Alle kweekelingen , zoowel van de Solosche
als van de Bandongsche kweekschool, die voldoende be-

(1) In de eerate maanden van I87Ï werden er nog twee benoemd,
te weten: één afkomstig van de kweekschool te Bandong, die te Buitenzorg , en één van de school te Solo , die te Pasoeroean werd benoemd
de laatste ter vervanging van een ongeschikten onderwijzer.
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AANTAL SCHOLEN.

GEWESTEN.

AANTAL LEERLINGEN.

|
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!
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> -c
3 9

O
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AANMERKINGEN.

o
.2 B

I .
£ a

o

"

Bantam

1

1

2

36

11

47

Batavia

2

3

5

b. 115

122

237

. . . . . .

1

1

2

59

7

66

Preanger regentschappen

5

50

55

d. 346

1630

1976

Cheribon

5

2

7

438

32

470

Tagal

3

5

8

233

210

443

Pekalongan

2

13

15

178

666

844

Samarang

6

2

8

571

e.

42

613

Japara

4

1

5

281

f.

46

327

d. Onder deze leerlingen zyn 89 van
de externen-school.

Rembang

4

4

397

»

397

e. Onder welke 6 meisjes.

Soerabaijn

3

4

210

241

451

f. Onder welke 3 meisjes.

3

3

187

187

g. Onder welke 88 meisjes.

Probolinggo

1

1

79

79

Bezoeki

1

1

59

59

Banj oewangi

1

1

74

74

Banjoemas

9

3

12

698

65

763

Bagelen

6

7

13

1 142

1229

2 371

166

739

Krawang

Pasoeroean

f.

4

2

6

573

Djokjokarta

)>

1

1

»

61

61

Soerakarta

1

12

13

252

362

614

Madioen

8

8

957

957

Kediri

6

10

726

726

184

7 611

Kadoe

Totaal in
»

»
(

1870

108

76

1869

l. 64

n. 64

moer

m. 12

o. 44

p.

12 501

4 890

128

5 893

3 533

9 426

56

1718

1357

3 075

a. Deze school bestond reeds in 1869,
maar was bij het opmaken van het
vorige verslag aan de Regering niet
bekend.
b. Onder welke 52 meisjes.
c. Tot deze scholen is thans ook gebragt de externen-school bij de
Bandongsche kweekschool, welke
daarbij in het vorige verslag niet
is gerekend.

h. Nopens een dezer scholen (Karangkobar) is geen verslag kunnen opgemaakt worden.
t. Als boven, Poerworedjo en Kaliredjo, welke in September en October 1870 hebben opgehouden te
bestaan.
k. Externen-school
kweekschool.

bij de Solosche

I. Ten regte 65. Zie boven tyj Preanger regentschappen.
m.

»

»

11. Als voren.

n.

n

IJ

66. Als voren bij Bantam
en Krawang.

o.

«

n

1 minder. Als voren.

p. De vroegere opgaaf is niet juist.

In 1870
minder

in 1870

220

220

. 1869

215

215

Meer in 1870

5

5

Madura

De verhouding van het aantal sclioolgaanden tot dat der
bevolking, was in 1870:
Bantam . .
Batavia .

.

Krawang. .
Preanger regent
schappen

.

Cheribon.

.
.

Tagal . . .

één leerling op elke 14 527 inlanders;
»

i)

n

»

3 698
3 395

»

Pekalongan .
Samarang
Japara

één leerling op elke
»

»

ii

2 026

»

»
»

2 025

ii

.

»
»

2 210

M

.

»

»

3 146

»

.

.

Rembang.
Soerabaija

»

547 inlanders;

&23

Pasoeroean .

n

»

2 974

»

2 172

Probolinggo.

»

»

4 900

»

1746

Bezoeki

il

»

6 266

»

.

.
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één leerling op elke

Banjoewangi

716

ii

»

ii

1 116

Banjoemaa

.

»

Bagelen .

.'

»

»

ii

ii

453

Kadoe.

.

»

ii

ii

»

884

Djokjokarta.

»

»

»

ii

6 458

Soerakarta .

»

»

i)

ii

1187

Madioen .

.

»

»

ii

i

741

Kediri.

.

»

i

ii

ii

779

.

.

Het aantal titels van handschriften, welke gezegd worden
in hoogere en lagere geestelyko scholen gebruikt te worden ,
is zeer groot, zoodat de aanvankelijk daarvan aangelegde
lyst niet is ten einde gebragt, ook omdat een aantal der
opgegeven titels zeer onvolledig is, en omdat vermoed wordt
dat vele dier titels slechts locale benamingen zyn van hetzelfde werk.
Buitenbezittingen.

Gamiddeld over geheel Java en Madura 1 op 1298 inlanders.
Nopens het schoolverzuim zijn slechts zeer onvoldoende
opgaven ontvangen, waaruit echter blykt dat in de meeste
scholen op elke 2 of 3 dagen één verzuimd werd.
Aan schoolgelden werd op J a v a en Madura in 1870
geïnd eene som van f 19 264,42, terwijl de achterstallige
bedroegen eene som van f 830,01.
Onderwijs uit den boezem der bevolking voortkomende. Eene
volledige statistiek van het onderwijs, dat uit den boezem
der inlandsche bevolking is voortgekomen, namelijk dat,
hetwelk wordt gegeven door priesters en pesantrens , langgars, mesdjids, enz. en door particulieren kan voor alsnog
niet geleverd worden. Van de buitenbezittingen ontbreken
nog vele opgaven, terwijl ook van de Vorstenlanden van
Java geene gegevens zijn ingediend, ter verkrijging waarvan eigenaardige moeijelykheden schijnen te bestaan.
Uit den bijgevoegden staat (bijlage S), betrekkelijk dat
onderwijs op Java en Madura, met uitzondering van de Vorstenlanden, blykt dat in 1871 het aantal scholen bedraagt:
hoogere geestelijke scholen

2 112

lagere

8 723

»

»

privaatscholen

756
Totaal

.

. 11581

die bezocht werden respectivelyk door 45 883 leerlingen,
140 308

»

6 059

ii

192 250 leerlingen.

Kweekscholen. De gouvernements-kweekschool te Fort de
Koek leverde in 1870 drie, en die van Tanah-batoe één
onderwijzer op ; de particuliere kweekschool te Tanawangko
vormde tien onderwyzers.
Het subsidie uit ' s l a n d s k a s , sedert ettelijke jaren aan
deze kweekschool verleond, houdt met het jaar 1872 o p ,
in verband met de aanstaande oprigting van eene gouvernements-kweekschool te Tondano.
Speciale scholen. De school voor zonen van hoofden, enz.
te Tondano en do burgerschool te Ambon werden in 1870
bezocht respectivelijk door 59 en 165 leerlingen , onder welke
laatsten 32 meisjes
Het kosthuis aan de Tondanosche school verbonden
werd tot huisvesting van leerlingen schier nint meer gebruikt; op ultimo December 1870 vertoefden daarin slechts
4 leerlingen.
De schoolgelden bedroegen in 1870 te Tondano f938,50
(achterstallige f 198) en te Ambon f 2159,25.
Het schoolverzuim was gomiddeld te Tondano één dag
op elke 49 dagen, te Ambon één dag op elke 26 dagen
voor de jongens, één op elke 24 dagen voor de meisjes.
Beide scholen bleven voldoen aan het doel harer oprigting.
Volksscholen. Ken overzigt van den aard dezer scholen
en van het aantal harer leerlingen in 1869 en 1870 volgt
hieronder:
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AANTAL SCHOLEN.

Gouveme- Particuliere
mentsscholen.
scbolen.

EILAND.

AANTAL LEERLINGBN.

Gouverne- Particuliere
mentsscholen.
scholen.

Totaal.

Aanmerkingtn.

Totaal.

1869. 1870. 1869. 1870. 1869. 1670. 1869 1870. 1869. 1870. 1869. 1870.
Sumatra's
Westkust .

a.

14

14

15

17

8

8

»

|

Sumatra Benkoelen .
Lamgongsche
districten .

31

691

634

8

8

476

522

1

1

»

»

1

1
1

1

1

7

7

8

2

2

»

2

2

»
.

16

16

142

Sangir-eilanden .

.

.

p

(a) 25

142
p

Talaut-eilanden .

.

.

?

4

p

13
?

1

i

n

1
. . . .

»

I

1

?

158
?

158
38

?

4i

1
1

1

n

»

1

11 a. 11

n

n

11

1

Noesa-laut

»

11

I

54

1

6
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Eene gouvernementsscbool op Timor (Atapoepoe) is ten
gevolge van gebrek aan leerlingen te niet gegaan.
In het gouvernement van Sumatra's Westkust en op het
eiland Rotti, heeft men in 1870 met plaatselijke middelen
drie scholen tot stand gobragt.
Toename van het aantal leerlingen was over het algemeen merkbaar.
De inlandsche school te Boeleleng (Bali) waarvan in het
vorige verslag gewag gemaakt i s , is nog niet kunnen worden
opgerigt, omdat bij het jongste examen gebleken i s , dat

82 o. 78

?•
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»
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55

de Balinesche leerling aan de kweekschool te Bandong,
die voor de op te rigten school te Boeleleng bestemd i s ,
nog niet in staat was om als onderwijzer op te treden.

Een norainative staat der plaatsen waar in Nederlandsch
Indie gedurende 1870 inlandsche scho\en werden aangetroffen, volgt hieronder.
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KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN.

§ 1.

Taaistudie.
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Javaansch. De ambtenaar J. A. WILKENS was (volgens
berigten van April 1872) met het systematiseren en herzien van de woorden met de voorletter Ka van zijn woordenboek op een honderdtal grondwoorden na gereed, terwijl
hij met hot afschrijven van het herziene gedeelte gevorderd
is tot Ka-ra-ga.
De vertaling van het manuscript van DIPO-NEGORO over
de Javasche oorlogen , wordt thans alleen deor don hoofdouderwijzer aan de Solosche kweekschool dr. W. PALMER VAN
DEN BROEK voortgezet, terwijl de heer H. B. COHEN
STUART , die zich in Nederland met verlof bevindt, er
zich medo zal blijven belasten aan dio vertaling de laatste
hand te leggen.
Ten opzigto van do leiding der uitgave van Kawi- en
Javaansche geschriften was bij het vertrek des heeren
COHEN STUART genoeg gedaan om die zaak gedurende
eenige jaren voortgang te doen hebben. Reeds was ingediend het Kawi-.Tavaansch woordenboek (en wel het laatsto
gedeelte in Julij 1871) , de babad Mataram (in September)
en was door don heer COHEN STUART in overweging gegeven van den heer VAN DEK TUUK voorstellen te vragen
nopens diens bewerking voor de uitgave van een paar
aangewezen handschriften, terwijl de ovorige, naargelang
dit noodig wordt, achtereenvolgens hetzij in origlnali, hetzij
in afschrift tor perse kunnon gelegd worden.
Aan do hier te lande in bewerking zijnde nieuwo vermeerderde uitgaaf van het Javaansch-Nederlandsch woordenboek van .1. E. C. GERICKE wordt met kracht voortgewerkt.
Onlangs is door den Koning magtiging verleend tot den
aankoop van 500 exemplaren ter verzending naar Iudie,
van do door het Instituut voor de taal-, land- en volken»
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kunde van Nederlandsen Indie uit te geven en door dr.
MEINSMA bewerkte .lavaansche kronijk (babad tanah Djawi),
zonder aanteekeningen. Dit geschrift, waarvan als auteur
wordt genoemd de Javaan KERTA PRADJA, is een dier
woinigo Javaanscho worken die in proza zijn gesteld, en
wordt zeer geschikt geacht voor versproiding onder de
inlandsche bevolking.
Maleisch. De afdruk van het Mnleisch-Noderlandsch
woordenboek van den ambtenaar H. VON DE WALL wordt
onafgebroken voortgezet, doch heeft eenige vertraging ondervonden door het niet beschikbaar zyn van al de benoodigde types, dio uit Nederland moesten worden ontboden
en waaraan is te gemoet gekomen. Volgens het laatste
berigt (van April jl.) is vel 48 in revisie.
Uit aanmorking van den gevorderden leeftijd van den
ambtenaar VON DÉ WALL en van de langdurige door hem
den lande in verschillende betrekkingen bewezen diensten ,
is zijne geldelijke positie nader geregeld en hem de rang
van resident toegekend, met vergunning om het daaraan
verbonden costuum te dragen.
Ten gevolge eener opmerking van het Indisch bestuur
ten behoeve van de wenschelijkheid eener meer praktische
rigting van het onderwijs in de Maleische taal ten behoeve
van de te Breda voor de Indische dienst opgeleid wordende
officieren, i s , voor zoo veel dit in verband met de beoofening van andere leervakken is overeen te brengen , getracht
hieraan te gemoet te komen «'oor het beschikbaar stollen van
meerderen tijd voor hot bedoelde onderwijs. Als een hulpmiddel te meer voor dit onderwijs zijn, van wege het
Indisch bestuur, oenigo faesimilés van Maleische manuscripten ten behoeve der Koninklijke Militaire Akademie toegezegd, en reeds in het begin van 1872 van drie Maleische
brieven 50 dusdanige exemplaren aangeboden.
Soendaneesch. Omtrent de afwerking van het onvoltooid
gebleven woordenboek van wijlen dr. D. KOORDERS , is tot
dusver nog geene definitive beslissing genomen. De voorstellen om die taak op te dragen nan dr. II. NEUKRONNEII
VAN DER TUUK , * wanneer hij voor de beoefening van de
Indische talen aan 's lands dienst zal zijn verbonden, zijn
nog in behandeling. Dr. VAN DER TUUK bevindt zich nog
cp Bali ter beoefening der Balischo taal.
Intusschen is het Opporbestuur met de Indische regering
in overleg getreden omtrent het zamenstellen vnn de meest
i.oodige hulpmiddelen voor de beoefening van do Soenliasche taal, opdat binnen een kort tijdsbestek de geïogenhoid worde geopend , om die taal ook in Europa te becefenen en te ondorwijzen.
Voor die taak is oen met de Soendataal bekend controlour bij de landelijke inkomsten en cultures aanbevolen ,
die zich bereid vorklaard heeft haar onder zekere voorwaarden op zich te nemen.
De Indische regering had echter omtrent deze zaak nog
geene beslissing genomen.
Lampongsch. De druktyjen , benoodigd voor den afdruk
van dr. VA.N DER TUUK'S " drie Lampongsche vertalingen" ,
zyn nog niot gereed gekomen.
Boegineesch. Van de op 's lands kosten tot oen getal
van 500 exemplaren uit te geven Boeginesche werken van
dr. B. F . MATTHES, afgevaardigde van het Nederlandscho
Bijbelgenootschap, bestaande in het Ilde deel eener Boegine8cho Chrestomathie en in een Boegineesch woordenboek
(zie het verslag van 1870 blz. 70), is gedurende 1 b7l de
druk vnn den Boegineschen tekst der Chrestomathie ten
einde gebragt, zoodat thans de aanteekeningen op dien
tekst, zoowel van het eerste als van het tweede deel, ter
perse zijn. Zoodra deze gereed zijn , zal met den druk van
het woordenboek een aanvang v. orden gemaakt. Als ophelderend aanhangsel zal daaraan een ethnographisebo atlas
worden toegevoegd. Van het Bijbelgenootschap, dat de
uitgave bezorgt, is do verzekering ontvangen dat niets wordt
verzuimd om het werk zoo veel te bespoedigen als met
eene ^oedo en zorgvuldige behandeling bestaanbaar is. Intusechen laat het zich voorzien dat de uitgaaf niet binnen
de in 1870 gestelde tijdruimte van drie jaren zal kunnen
voltooid zijn.

§ 2.

Oudheidkunde.

Het plaatwerk van de tempelruïnon van Boro-Boedoer
is gereed. De tekst is in beworking, met het afdrukken
is een begin gemaakt.
In hot afgeloopen j a a r zijn do uitgravingen op het Diëngplateau (Bagelen) voortgezet.
Niet onbelangrijk was het vinden even benoorden den
tempel Dorowati, van een steen welke nan den eenen
kant geheel beschreven is. Van het schrift wordt een
naauwkeurig tacsirailé op de ware grootto vervaardigd.
§ 3.

Natuurwetenschappen.

Magnetische en meteorologische waarnemingen. Op het tijdelijke observatorium te Batavia werden de uurwaarnomingen
van den barometerstand, van de temperatuur en den vochtigheidstoestand der lucht, van de windrigting, van de
hoeveelheid gevallen regen en van de declinatie van de
magneetnaald voortgezet, en van de onweders aanteekeniug gehouden. De waarnomingen van de declinatie moesten
echter den 25sten Janu uij 1872 ten gevolge van de overstrooming van Batavia, die ook het observatorium bereikte,
gestaakt worden; zij werden den 12den Februarij hervat. Den
9den Maart brak de zijdon draad, waaraan de magneet
opgehangen w a s , zoodat de waarnemingen van de declinatie toen andermaal werden gestaakt. Het breken van
den ophangsdraad maakt eene nieuwe opstelling van het
instrument noodig.
Daar de declinntie-magneet gedurende do totale zonsverduistering van 22 December 1870 in Italië belangrijk
van zijn gewonen stand was afgeweken, werden in December 1871 uitvoerige waarnemingen van de veranderingen van declinatie te Batavia en te Buitonzorg gedaan ,
ten einde te kunnen nagaan, of de op 22 December 1870
in Italië waargenomen afwijkingen van de declinatie zich
op 12 December 1871 herhaald hebben. Te Batavia werden ,
behalve de gewono uurwaarnomingen van de declinatie van
2 tot en met 22 December, dagelijks, van des morgens 8
uur tot des namiddags 1 u u r , iedere vijf minuten waarnemingen gedaan; uit deze waarnemingen kon later de
gemiddelde dagelijksche gang van de declinatie voor dio
dagen van des morgens 8 uur tot des middags 1 uur van
vijf tot vijf minuten vrij naauwkeurig berekend worden. En
daar de zonsverduistering van 12 December te Batavia om
9 uur 0 minuten begon en om 12 uur 4 minuten eindigde,
kon men do afwijkingen van den gemiddelden dagelijkschen
gang van de declinatie, welke gedurende de zonsverduistering n.ogten plaats grijpen, van vijf tot vijf minuten na-»
gaan. Te Buiienzorg werden de veranderingen van de
declinatie van 8 tot en met 14 December dagelijks van des
morgers 7 uur tot des namiddags 5 uur op dezelfde tijden
als te Batavia waargenomen.
Een naauwkeurig onderzoek van de waarnemingen te
Batavia en te Buitenzorg gedaan , heeft aangetoond, dat
op 12 December wel voranderingen van de declinatie hebben plaats gegrepen, afwijkende van den gemiddelden
dagelijkschen gang van de declinatie op de dagen voor en
na de zonsverduistering waargenomen, maar dat geen bepaald verband tusschen deze afwijkingen en de zonsverduistering is aan te toonen en dat deze afwijkingen niet
aanmerkelijk verschillen van die, welke iederen dag in
meerdei o of'mindere mate worden waargenomen. De afwijkingen waargenomen op 12 December te Buitenzorg
kwamen in de hoofdtrekken geheel overeen met de te
Batavia waargenomene. De uitkomst, die uit deze waarnemingen kan afgeleid worden, is dus, dat de bijzondere
veranderingen van do declinatie van den magneetnaald,
waargenomen in Italië, gedurende de eclips van 22 December 1870 zich niot herhaald hebben op Java godurende
de zon-eclips van 12 December.
De meteorologische waarnemingen in 's lands plantentuin
to Buitenzorg werden geregeld voortgezet.
In October 1871 kwam het eersto deel der waarnemingon op het tijdelijk observatorium te Batavia gedaan,
gereed, liet bevat de waarnemingen gedurende drio jaren
gedaan en eenigo daaruit afgeleide uitkomsten. In do inleiding worden de noodige inlichtingen omtrent de gebruikte
instrumenten , de plaatsing van deze en de wijze van waarneming gegeven.
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Natuurkundige en ethnographische reizen en nasporingen. Het
verslag van de reizen van den ambtenaar C. H. B. VAN
RosENBEno naar het noordelijk gedeelte van Nieuw Guinea
is ontvangen on in Mei aan hot Koninklijk Instituut voor
de taal-, land- en volkenkunde van Nederlandsen lndie
ter publicering afgestaan.
Aan de voorgenomen reis naar de Sangir- en Talauteilanden (zie hot vorig verslag bladz. 97) i3 geen gevolg
gegeven, daar de ambtenaar VAN ROSENBERG genoodzaakt
was wegens ziekte een eervol ontslag uit 's lands dienst
te vragen, hetwolk hem onder toekenning van pensioen is
verleend goworden.
Omtrent do reis naar Nieuw Guinea van den inspecteurhonorair der cultures TEYSMAN , in gezelschap van den
gouvernoments-conimissaris ondernomen (zie het vorig verslag 'olz. 14) is een verslag ingediend.
De reis heeft voor do botanie tamelijk bevredigende uitkomsten gehad. E r werden verzameld 370 soorten van
planten voor herbarium, 4 kisten met levende planten
bevattendo 70 soorten, 150 soorten godroogde zaden, en
27 soorten van vruchten op spiritus, al hetwelk naar
's lands plantontuin te Bnitenzorg is afgezonden.
Van den officier van gezondheid WIENECKE werden weder
verscheidene naturalien bij het Ethnographisch museum te
Leiden ontvangen.
's Lands plantentuin te Buitenzorg. Volgons het verslag
van den directeur van 's lands plantentuin werd de wotenschappelijke bestemming van do in den tuin aanwezige
planten en van het herbarium onafgebroken voortgozet.
De resultaten van hot daaruit voortvloeijend onderzoek
werden gedeeltelijk aan de Koninklijko natuurkundige vereeniging afgestaan ter plaatsing in haar orgaan.
De onderhandelingen aangeknoopt om een nabij den
plantentuin gelegen stuk grond aan te koopen tot uitbreiding van den tuin, konden nog niet tot do gewenschte
uitkorrst leiden.
Het gebouw, vroeger gebezigd als museum en bureaux
voor het mijnwezen, is sedert do overbrenging van die
afdeeling naar Batavia, bestemd voor botanisch museum,
en werd tegen het laatst van 1871 daartoe in gebruik genomen , zoodat alsnu geleidelijk met het ordenen en uitbreiden van do verzamelingen kan worden voortgegaan
en het vooruitzigt bestaat dat in den loop van 1873 het
museum voor het publiek zal kunnen worden opengesteld.
Het ordenen en opplakken van het herbarium werd
voortgezet; daartoe werden uitsluitend inlanders gebezigd.
Do verzameling word weder aanzienlijk uitgebreid, zoowel
door geschenken al3 door ruil met andere botanische inrigtingen.
Ten aanzien van de bergtuinen verdient vermelding dat
do meesto zorg werd besteed aan dien te Tjibodas. De
hooger gelegen tuinen, dio minder belangrijk zijn, worden
in hunnen tegenwoordigon staat gelaten, tot dat het etablissement te Tjibodas geheel in orde zal zijn gebragt.
Do aanleg aldaar is bijna voltooid en op ultimo December 1871 bevonden er zich ongeveer 13f0 plantensoorten,
waarvan roods een groot gedeelte uitgoplant was. Voor de
oprigting van eeno nieuwe tuinmanswoning werden do
noodige fondsen toegestaan on mot den aanbouw werd een
begin gemaakt.
Een ruim aantal zaden van Albizzia Stipulata en Amoluccana werden hier en daar verspreid, opdat dozo boom,
dio als schaduwboom in koffijtuinen in vele opzigten bovon
den dadap te verkiezen i s , meer algemeen zoude worden
aangeplant. Van hen, dio doze boomen in hunne plantsoenen
bezigden, kwamen daaromtrent gunstige berigten in.
Van do oliepalm werden verscheidene honderden jonge
plantjes afgestaan. Do zeer gemakkelijke cultuur van dezen
nuttigen boom , maakt hem bij do bevolking zeer gewild.
Een groot aantal werd ter verspreiding onder de bevolking
gezonden aan den inspecteur-honorair dor cultures J. E.
TEYSMAN, destijds op het eiland Banka aanwezig, aan den
adsistent-resident van Billiton en aan den adsistent-resident
van Soekapoera-Kallot (residentie Preanger regentschappen).
De inspecteur TEYSMAN was medo behulpzaam in het invoeren op het eiland Banka van verscheidene goede vruchtboomen en cultuurplanten. Door zijne tusschenkomst
werden van hetzelfde eiland eene fraaije varitoit van de
gember en eene eetbare sagittaria, aldaar door de Chinezen
Bijblad van de Nederlandsche Staats-courant. —

gekweekt, verkregen. Do planten van do laatstgenoomdo
soort stierven echter onderweg.
Door tusschenkomst vanden administrateur der tinmijnen
te Soongeiliat werd eene nieuwe bezending naar den plantontuin gezonden , met beteren uitslag.
Door verschillende personen, zoowel op als buiten J a v a ,
werd gebruik gemaakt van de voor ieder belanghebbende
bestaande gologonheid , om Van nuttige soorten kosteloos
zaden of planten to verkrijgen.
De Nederlandsche Handelmaatschappij ontving eene
nieuwe bezending suikerriet, ten bohoevo harer plantages
in West-lndie en do » Queensland Acclimatisation Society"
verscheidene soorten van vruchtboomon.
De cultuur van edele druivensoorton, sedert langen tijd
in 's lands plantentuin beproefd , gaf aanhoudend sleehto
resultaten, zoodat de voortzetting van dio proeven onraadzaam wordt geacht.
Evenwel zyn eenige Australische druivensoorton door
's lands plantentuin ingevoerd, op andoro plaatsen met
goed gevolg gekweekt, waarom weder een aantal goede
soorten uit Europa ontboden is , ter verspreiding.
Tot hot nemen van verdere proeven omtrent den invlood
van do cultuur van zonnebloemen op den gezondheidstoestand der_kustplaatsen , werd aan den chef der geneeskundigo dienst op nieuw oone aanzienlyke hoeveelheid zaad
van deze bloemsoort verstrekt.
De proeven met do cultuur van cephaelis ipecacuanha
hadden geen gunstig gevolg. Aanvankelijk naar do borgtuinen verzondon , begonnen de plantjes spoodig to kwijnen,
zoodat een vervoer naar het voor hunne ontwikkeling
gunstig klimaat van Buitenzorg noodzakelijk was.
Het slagen dier cultuur in hoogere bergstroken is dus
zeer to betwijfelen. In Britsch lndie, waar dozo cultuur
eveneens wordt beproefd, schijnt men evenmin gunstige
resultaten te verkrijgen.
De met Nieuw-Zeelandsch vlas genomen proeven zullen ,
hoewel voor hot grootste gedeelte mislukt, echter worden
herhaald; die met de eucalyptus-soorten (wolke het bekende
» Y a r r a " en » White mahagony"-hout van Australië leveren)
gaven op verschillende plaatsen zeer uiteenloopende rcsultaten. Geen der zaden, uitgezaaid door do houtvesters belast met het beheer der bosch-districten T a g a l , Pekalongan
en Samarang, kwam op. Proeven, door eon particulier te
Blitar genomen, had ion aanvankelijk betero resultaten,
nog betere die van den eigenaar van het land Tjiomas bij
Buitenzorg. Zaden van dezelfdo en te gelijker tijd geoogste
soorten , die in de kweekinrigtingen te Tjibodas uitgezaaid
waren, gaven ruim 200 krachtige jonge plantjes, behalve
nog een groot aantal, dat door gebrek aan terrein niet
kon worden uitgeplant on in do kwoekinrigting is mceten
verblijven. Het denkbeeld is in overweging om dezo
plantjes te bonuttigen voor den aanplant van zoogenaamd
wildhout.
Do vroeger ingevoerde tabakssoorten uit Manilla werden
in den Archipel verspreid. Omtrent de uitkomsten is
slechts van enkelen berigt ingekomen. Eene proef in het
groot door den heer ARMAND te Blitar genomen , gaf do
gunstigste resultaten.
Een vijftiental soorten tabak, uit verschillende stroken
van Amerika en uit Turkije afkomstig, werden in den
tuin ingevoerd , en waarschijnlijk zullen van de meesto dier
soorten in 1872 zaden tor verspreiding beschikbaar zijn.
Ook werden verschillende soorten van Turksche tarwe
(maïs), zoowel uit Amerika als uit Italië, ontvangen.
Eenige jonge planten van mahagonyhout konden aan
particulieren worden verstrekt; terwijl door tusschenkomst
van den directeur van den botanischen tuin t e K o w , e e n e
nieuwo hoeveelheid zaden van die boomsoort verkregeu
werd. Van den directeur van den botanischen tuin te
Peradenga (Ceylon) worden vele zaden ontvangen , van de
boomen , welke daar het ebbenhout en satijnhout levoren.
Do jongo plantjes daarvan gewonnen, kunnen in den loop
van 1872 worden verspreid.
Door tusschenkomst vjn den adsistent-resideDt van Billiton werden vele zadon verkregen van den ijzerhoutboom.
Nog werden, op aanvraag van den directeur van binnenlandsch bestuur, 2000 jonge plantjes van de West-Indische
ananas (nanas Bogor) verstrekt, ten einde dio ter Sumatra'3
Westkust in te voeren.
Eeno aanzienlijke hoeveelheid inlandscho cultuurplanten,

1872—1873.
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aangevraagd door het departement van landbouw in de
Vereenigde Staten van Noord-Amerika, is daarheen verzonden.
Ook het botanisch gedeelte van den tuin werd, behalve
door de groote hooveelheden planten, door den inspecteurhonorair der cultures TEYSMAN op zijne reizen bijeengeb r a g t , nog door vele geschenken , zoowel van personen
uit den Archipel als uit het buitenland verrijkt.
De directeur van den tuin verzamelde eene belangrijke
hoeveelheid gedroogde planten op zijne reizen in de residentien Batavia en Preanger regentschappen.
In het bij don plantentuin bescheiden personeel had
geene andere wijziging plaats , dan dat de teukenaar is
vervangen, waardoor het, volgens den directeur van die
inrigting, mogelijk werd om het teekenen van analysen
meer dan vroeger hoofdzaak te doen zijn.
In 1870 werd het gevoelen van den Gouverneur-Generaal ingewonnen omtrent de wenschelijkheid van de uitzending voor een bepaalden tijd, van jonge, door den heer
DE BEUCKER gevormde tuinlieden, die in Indie geheel als
zoodanig zouden behandeld en te werk gesteld moeten
worden , » niet alleen ten behoeve van het Gouvernement
(in koffijtuinen), maar ten behoeve van hot algemeen,
bijv. ter verspreiding van door ervaring deugdelijk te bevinden toepassingen hunner kennis op do vruchtboomon
daar te lande".
Omtrent de waarde der toepassing van de DE BEUKER'S
methode op de koffijboomen, enz., waren de gevoelens in
Indie verdeeld , ten gevolge waarvan met den GouverneurGeneraal in eene nadere gedachten wisseling over do wenschelijkhoid al dan niet van de uitzending der bedoelde
tuinlieden getreden is.
r
Ichthyologie. Van den » Atlas ichthyologique des Indos
Néerlandaises", van dr. P . BLEEKER , zag de 25ste aflevering in het begin van 1872 het licht.

n Observationes phytographicae" met platen , voor de uitgave
waarvan eene som van f' 500 door do vereeniging is toegestaan .
De bibliotheek werd met verschillende geschonken verrijkt. Het Gouvernement schonk zijn jaarlijksch subsidie
van f 2 0 0 0 , terwijl een bedrag van f2360,04 aan particuliere bijdragen werd ontvangen.
Van het tijdschrift der Nederlandech-Indische Maatschappij van Nijverheid en Landbouw zagen de 3de on 4de
aflevering van het 15e deel en de vier afleveringen van
het 16e deel het licht, bevattende do notulen der vergaderingen en verscheidene belangrijke stukken, o. a. het
verslag van den inspecteur-honorair der cultures J . E.
TEÏSMAN, omtrent zijne verrigtingen op Banka (zio bijlage
R R van het vorig verslag), welk stuk door de Regoring
aan de maatschappij ter publicering is afgestaan. De
directie heeft het voornemen haar tijdschrift voortaan op
bepaalde tijdstippen te doen verschijnen en wel vier malen
' s j a a r s , dan wel nog meer malen, indien genoegzame
bouwstoffen worden ontvangen.
De Vereeniging van Landbouw en Nijverheid te Djokjokarta, welke blijkens het vorig verslag in kwijnenden
toestand verkeerde, is door gebrek aan deelneming op
ultimo 1871 ontbonden.
Het Indisch Landbouw-genuotschap te Soerakarta schijnt
meer levensvatbaarheid te bezitten dan zijn voorgangster
(de Soerakartasche Maatschappij van Landbouw); het ledental neemt althans toe.
De Vereeniging tot bevordering van geneeskundige wetenschappen in Nederlandsen Indie ging voort met de uitgave
van haar tijdschrift, en heeft voor hare rekening nog uitgegeven een » Catalogus van de bibliotheek van de militaire
geneeskundige dienst".

Koloniaal museum der Maatschappij tot bevordering van
nijverheid te Haarlem. Door de directie dezer maatschappij
werd het verzoek gedaan om de natuuronderzoekers en
officieren van gezondheid, die tot dusver voorwerpen verzamelden voor de Rijks musea van natuurlijke historie en
ethnographie, te wijzen op de wenschelijkheid dat nu en
dan , wanneer de gelegenheid zich daartoe voordoet, ook
grondstoffen, natuurvoortbrengselen en zaken van belang
voor handel en nijverheid verzameld wierden voor haar
koloniaal museum. Dit verzoek is aan de Indische r e gering overgebragt, naar aanleiding waarvan wetenschappelijke personen met het verlangen der maatschappij zijn
bekend gemaakt, terwijl ook, in het algemeen, de bevordering van het door haar beoogde doel aan belanghobbenden is aanbevolen. Do factorij der Nederlandsche
Handelmaatschappij heeft zich, van haren k a n t , bereid
verklaard tot de in-ontvangstnoming en doorzending van
bijdragen , die haar of hare vertegenwoordigers voor het
genoemd museum worden aangeboden.

T e Padang (Sumatra's Westkust) verschijnt, sedert April
1872, twee malen 's weeks, een nieuw blad, het Padangsche Handelsblad.
Het inlandsche weekblad
Bianglala,
waarvan de uitgave tijdelijk was gestaakt, wordt sedert
eenigen tijd weder geregeld uitgegeven.
Eonigen tijd geleden werd door de Indische regering
met een uitgever in Indio in overleg getreden omtrent de
uitgave van een geïllustreerd inlandsch tijdschrift, met
uitsluiting van de politiek, aan do verspreiding van nuttige
kennis gewijd. Do uitslag der onderhandelingen was echter
zeer onbevredigend.
•
Sedert is door het Indisch bestuur in overweging gegeven om de uitgave van zoodanig tijdschrift op te dragen
aan de in Nederland gevestigde Maatschappij tot nut van
den Javaan.

§ 4.

Wetenschappelijke genootschappen.

Door het Bataviaasch Genootschap van Knnsten en W e tenschappen werden, behalve het tijdschrift voor t a a l - ,
laud- en volkenkunde en de vervolg-notulen, vuor d e u i t gave gereed gemaakt het ter perse liggende 36o deel van
zijne verhandelingen. Door het Gouvernement werd aan
het genootschap ter plaatsing in het tijdschrift afgestaan
een rapport van den raad extra-ordinair R. DE KLERK,
nopens den staat van Banda en de eilanden onder dat
gouvernement sorterende.
Het gewone gouvernements-subsidie van f 8000 werd
ook in 1871 aan het genootschap verleend.
De Koninklijke Natuurkundige Vereeniging verkeert even
als vroeger in een minder gunstigen toestand, liet aantal
leden nam niet toe.
Nogtans is het mogelijk geweest aflevering 1—3 van het
32o deel, alsmede een alphabetisch register op de 30 eerste
doelen van het tijdschrift het licht doen zien. Eene belangrijke bijdrage voor hot tijdschrift werd geleverd door
dr SCHEFFER, directeur van 's lands plantentuin, in zijne

§ 5.

Tijdschriften en nieuwsbladen.

§ 6.

Landsdrukkerij.

De nieuwe localen, waarvan een godeelte in April 1871
betrokken werd, waren in November geheel voltooid, en
voldoen in alle opzigten aan hunne bestemming.
De inrigting werkt vlug en goed.
Eene tweede stoommachine is onlangs naar Indie verzonden, omdat de thans aanwezige te Soerabaija in reparatie
moest komon, waarmede veel tijd zal gemoeid zijn. De
twee nieuwe snelperson, in het vorige j a a r ontboden , worden
binnen kort in Indio verwacht.
De kosten der inrigting over 1871 hebbon bedragen
f 150 065 en de werkelijke ontvangsten f 31 000.
Het aantal imprimés van 6780 modellen, ten behoeve
der verschillende departementen, administratien enz., bedroeg in 1871 niet minder dan 8 260 046, terwijl bovendien
24 diverse boekwerken en 21 inlandsche school- en leesboekon afgedrukt zijn, te zamon uitmakende 2 059 812 afdrukken.
Het een en ander vertegenwoordigt, volgens tarief, eene
geldswaardo van f 243 C38 , zoodat, wanneer deze in rekening
wordt gebragt, do drukkerij in 1871 een voordeelig saldo
zou aanwijzen van f 124 573.
In 1870 was het getal imprimés 7 650 252, eene geldswaarde vertegenwoordigende van f 187 373.
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EEREDIENST.

§ 1.
a.

—

Christelijke.

Protestantsche.

Kerkbestuur. Als een gevolg van het door de Regering
medegedeelde voornemen om tot eene zoo volledig mogelijke
losmaking der betrekkingen van den Staat tot hot kerkgenootschap te geraken, beeft het kerkbestuur in Indie,
ter voldoening aan de gedane opdragt. eene organisatie
ontworpen. Om aan de stem der gemeenten een grooteren
invloed te verzekeren dan tot nog toe het geval was, is
daarbij onder andere voorgesteld om bet getal loden van
het kerkbestuur, die, naar het inzien van dat bestuur,
althans voorloopig door de Regering zouden worden aangewozen, in plaats van met twee, zoo als aanvankelijk het
voornemen w a s , met vier te vermoerderen. Do voorstellen
der Indische regering aangaande deze aangelegenheid
worden spoedig verwacht.
Uoor een der kerkoraden werd aan het kerkbestuur in
overweging gegeven, door middel van het uitschrijven van
eene prijsvraag, een onderzoek uit te lokken naar den toestand der Protestantsche Kerk in Noderlandsch Indie.
Daar echter het uitschrijven van prijsvragen niet op den
weg van het kerkbestuur ligt, zijn de verschillende kerkeraden uitgenoodigd een naauwgezet onderzoek in te stellen
naar het kerkelijk leven in Indie, en , voor zooveel noodig ,
naar de oorzaken der afneming daarvan; met verzoek de
uitslag van dat onderzoek aan het Bestuur in zoodamgen
vorm mede te deelon, dat daaraan, door den druk,algemeene bekendheid kan worden gegeven.
Kerkeraden. T e Pontianak (Wester-afdeeling van Borneo)
werd een kerkeraad opgerigt, bestaande, benevens den
predikant als voorzitter, uit twee ouderlingen en twee
diakenen.
Predikanten.
In Januarij 1871 verkreeg een der predikanten te Samarang op verzoek een eervol ontslag uit
's lands dienst met behoud van regt op pensioen, terwijl
in Maart en Augustus daaraanvolgende aan den predikant te
Madioen en aan een dor predikanten te Soerabaija, wegens
ziekte, een tweejarig verlof' naar Nederland werd verleend.
De eerste vacature (die door horplaatsing van eenen van
verlof uit Nederland teruggekeerden predikant werd vervuld; terwijl in de overige bedieningen werd voorzien door
overplaatsing) maakte do uitzending noodig van een predikant, die, bij Koninklijk besluit van 28 Junij 1871 benoemd , in Februarij daaraanvolgende in Indie aankwam
en spoedig daarna te Makassar werd geplaatst.
De bij Koninklijk besluit van 17 November 1870 benoemde
predikant kwam in Augustus 1871 in Indio aan en werd
nog in diezelfde maand voor de grmoente to Banda aangewezen.
Sedert werden nog een der met verlof in Nederland
aanwezige predikanten en een der predikanten bij de Evnngelische gemeente te Batavia, op hun verzoek, eervol uit
's lands dienst ontslagen onder toekenning van pensioen,
en (in Junij dozes jaarf) aan den predikant te Amboina,
wegons ziekte, een twoejarig verlof verleend naar Nederland.
In April 1872 bestonden er twee vacatures, namelijk
te Fort de Koek en te Pontianak; bovendien ontbraken de
twee predikanten zonder vaste standplaats ter beschikking
van het kerkbestuur.
Van het organiek bepaalde aantal van 35 predikanten
waren 30 in werkelijke dienst (daaronder 2 zendelingleeraren, waarnemend predikanten to Ternate en te Menado),
3 in het genot van buitenlandsch verlof en 1 benoemd voor
de dienst in Nederlandsch Indie, maar nog niet aldaar
aangekomen.
Do hulpprediker bij de Protestantsche gemeente te
Bonthain was nog met verlof in Nederland.
Om billijkheidshalvo aan twee zendeling-leeraars, als
waarnemende prodikanten bij de Protestantsche gemeente
in Nederlandsch Indie werkzaam, op dezelfde voorwaarden
als by Indisch Staatsblad 1864, n°. 6 8 , bepaald voor hulppredikers bij dio gemeente, aanspraak toe to kennen op
laudspensioen , is eeno aanvulling in dien zin der aange-

haalde bepalingen vastgesteld (Koninklyk besluit dd. 27
Augustus 1872, n°. 43).
In verband daarmede is bij het kerkbestuur de vraag gerezen , op welke wyze die twee waarnemende predikanten
(te Menado en te Ternate) moesten worden vervangen. Met
het oog op do vele in de residentie Menado werkzame zendelingen, wordt op de plaatsing van een predikant aldaar
prijs gesteld ; voor de gemeente te Ternato kwam de plaatsing
van een hulpprediker echter eigenaardiger voor. Daar ook
voor do gemeente te Banda de aanstelling van een hulppredikor hoogst wenschelijk werd geacht, is door het kerkbestuur voorgesteld om het organiek vastgesteld aantal
predikanten met twee te verminderen, tegen evenredige
vermeerdering van dat der hulppredikers op den voet van
Indisch Staatsblad 1864, n°. 68, die, ter onderscheiding van
de hulppredikers ten diensto der inlandsche Christongemeenton, voortaan met den naam van hulppredikers 1ste
klasse, en laatsgenoemden als hulppredikers 2de klasse,
worden aangeduid.
Naar aanleiding van een daartoe strekkend voorstel van
het kerkbestuur werd bij eon besluit van 9 Mei 1872
(Indisch Staatsblad n°. 89), met wijziging in zoover van
art. 2 van het besluit van 10 September 1870 (Indisch
Staatsblad n°. 126, zie het vorig verslag, bladz. 100),
bepaald, d a t , in stede van te Kamarian, te Amaheij
een hulpprediker 2de klasse zal zijn gevestigd. Verder is
bij die beschikking de werkkring der verschillende hulppredikers geregeld en vergunning verleend om door plaatsing
in het ofiiceel nieuwsblad openbaarheid te geven aan de
door het kerkbestuur ontworpen bepalingen omtrent de
examens ter verkrijging van het getuigschrift van bekwaamheid als hulpprediker.
Ter wegneming van het bezwaar, aangeduid op bladz.
100 van het vorig verslag, zijn door de Indische regering
voorstellen ingediend om het Koninklijk besluit van 22
December 1867, n°. 4 , in dier voego to wijzigen, dat de
hulppredikers 2de klasse ook aanspraak zouden hebben op
pensioen en buitenlandsch verlof, terwijl hun getal op
12 zou ttorden gebragt. Die voorstellen zijn than3 hier to"
lande in behandeling.
Dienstreizen. Overeenkomstig de vastgestelde regeling
werden de dienstreizen naar plaatsen, die een eigen prodikant missen, zoo veel mogelijk verrigt.
Aan den predikant bij de Protestantsche gemeonte te
Makassar werd opgedragen om, zoo lang het ambt van
hulpprediker 1ste klasse te Bonthain onvervuld bleef, die
gemeente 4 malen Vjaars te bezoeken.
In verband met de overplaatsing naar Riouw van den
predikant te Pontianak, aan wien was opgedragen de gemeente to Billiton twee malen 'sjaars te bezoeken, is bepaald dat deze gemeente, zoo lang in de vacature to
Pontianak niet kan worden voorzien , door den predikant
te Riouw bij gelegenheid zijner dienstreizen naar Banka
van Toboali of K O M u i t , zal worden bezocht.
Nadat oen op het eiland Onrust beschikbaar locaal was
ingerigt tot het houden van godsdienstoefening, is onlangs
bepaald, dat zoodanige oefoning aldaar eenmaal 's maands
door eon der predikanten bij de Evangelische gemoente
te Batavia zal worden gehouden. Gelijktijdig il het aantal
te houden godsdienstoefeningen op het wachtschip ter reede
Batavia teruggebragt tot eenmaal 's maands.
Godsdienstonderwijs enz. Voor het houden van godsdienstige voorlezingen en het geven van godsdienstig onderwijs buiten de schooluren in do Bijbolsche geschiedenis en
de Christelijke zodeleer aan do Protestantsche jeugd werd
gedurende 1871 de gebruikelijke toelago van f 3 0 ' s maands
verleend aan de onderwijzers bij de lagere scholen te Poerwakarta (Krawang), Tjilatjap (Banjoemas), Magolang
(Kadoe), Malang (Fasoorooan) en Patti (Japara).
Gelijke toelage werd verleend aan den te Bandong gevestigden zendelingleeraar.
Subsidien ter bezoldiging van kerkelijke bedienden werden verleend aan de gemeenten te Buitonzorg, T a g a l ,
Pekalongan , Djokjokarta , Pasoeroean , Padang , Benkoelen , Riouw, Bandjermasin , Bonthain en Menado.
Overeenkomstig het aangenomen beginsel eener trapsgewijze vermindering der jaarlijksche toelagen van gouvernementswege aan kerkeraden, belroogen do verleende
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subsidien gemiddeld een zesde minder dan de tot dat einde
door de kerkeraden aangevraagde sommen.

Batavia 3 , te Samarang 2 , te Ambarawa 1, te Djokjokarta 1, te Soerabaija 2 , te Padang 1, te Soengeislan 1
en te Larontoeka 3. De geestelijke boven de formatie was
als hulppriester te Batavia werkzaam gesteld. (1)
Een geestelijke overleed in 1871 en een ander vertrok
naar Europa mot verlof. Ook de bisschop, apostolisch
vicaris, moest wegens ziekte naar Europa vertrekken.
Het apostolisch vicariaat werd onder nadere en sedert
verleende goedkeuring des Konings opgedragen aan den
oudsten te Batavia aanwezigen pastoor.

Kerkgebouwen. In de voorwaarden ter verkrijging van
geldelijkon bijstand der Regering voor den aanbouw of
het herstel van kerkgebouwen (zie verslag over 1870,
bladz. 74, en voiig verslag, bladz. 100 en 101 [noot])
werd deze verandering gebragt, dat voortaan die ondersteuning slechts bij uitzondering als een voorschot zou worden toegekend.
Een voorstel vnn den Gouverneur-Generaal om jaarlijks
f 10 000 op de begrooting uit te trekken voor dringend noodige reparatien van Protestantscho en Roomsch-kaiholijke
kerkgebouwen, vond bij het Opperbastuur geen bijval, omdat
men het verkieslijk achtte dat elke aanvrage om geldelijke
hulp afzonderlijk zou blijven beoordeeld.
Aan den kerkeraad te Makassar word magtiging verleend, voor het doen van eenige dringend noodzakelijke
herstellingen aan het kerkgebouw, uit de kerktondsen dier
gemeente over eene som \an f 1402,50 te beschikken; gelijke magtiging verkreeg die te Riouw voor een, bedrag van
f 1850, doch, daar do middelen dier gemeente tot verde;e
opofferingen te kort schoten, is bij do Indische begrooting
voor 1^73 gerekend op een subsidie van f 700, ten einde
haar in staat te stellen de herstelling te voltooijen van het
kerkgebouw, dat, wegens den bouwvalligen toestand, sedert
November 1866 niet meer gebruikt werd.

Kerkelijke dienstreizen. De verschillende plaatsen op en
buiten J a v a , waar geene geestelijken gevestigd zyn, zijn
kerkelijk bezccht, overeenkomstig do be.staai.do regeling,
door de rospective geestelijken, waaronder die plaatsen
ressorteren.
Bovendien zijn kerkelijke dienstreizen gedaan in do residentien Lampongsche districten en de Wester-afdeeling van
Borneo.
Do rosidentien Zuider- en Ooster-afdeeling van Borneo,
Menado, Amboina en T e r n a t e , zijn by gebrek aan personeel niet ku: nen worden bezocht.
Cathechetisch onderwijs, openbare godsdienstoefeningen. Na
hetgeen hieromtrent in vroegere verslagen is medegedeeld
en hetge;n ook voor 1871 van toepassing blijft, valt nog
slechts te vermelden, dat het zieken-etablissement to K a m pong Makassar zoo dikwijls doenlijk wordt bezocht, tot
welk doel aan oen der geestelijken te Batavia twee malea
in de maand het vrij gebruik van gouvernementspostpaarden is toegestaan.

Statistiek. Voor eene eenigzins volledige statistiek van
het aantal lidmaten, gedoopten, enz. der verschillende gemeenten, ontbreken nog steeds de gegevens. '
Zendelingen. Op ultimo December 1871 bedroeg het aantal zendelingen op Java
19
en op do buitenbozittingen

65
Te zamen.

. . .

84

Zeven zendelingen vertrokken naar Europa, te weten:
één van Cheribon, één van Soerabaija, tweo van Menado,
één van Timor en twee van Sumatra.
Overleden zijn twee zendelingen: een te Ternate en een
op Sumatra. Overigens hebben er na de aankomst der drie
zendelingen , waarvan in de noot op p;ig. 101 van het vorig
verslag sprake i s , geene mutatien plaats gehad in het
zendelingspersoneel.
De toelagen aan de zendelingen van de Sangir- en Talauteilanden werd van f 500 tot f 1000 'sjaars verhoogd.
De evangelisatie op Menarang wordt gezegd meer en
meer belangstelling op te wekken, en meer invlood op do
bevolking uit te Mn nen , niettegenstaande den tegenstand der
Talautsclie hoofden , die de heidensche godsdienst belijden.
In den loop van het j a a r 1870 werden aldaar 6 volwassenen en 4 kinderen gedoopt, de eerste bekeerlingen,
die tot dusver gemaakt zijn.
Eene lijst van de op Java en op do buitenbezittingen
aanwezige zendelingen wordt hierbij overgelegd (bijlage T )
b.

j
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Statistiek.
ontvangen:

Over het j a a r 1871 zijn de volgecde opgavoa

Roomsch-katholijke.

Geestelijken. Op ultimo December 1871 telde het apo?toiisch vicariaat 17 geestelijken, waarvan 16 van 'slands wego
bezoldigd werden. Twee daarvan waren met verlof in Nederland, terwijl de overigen verdeeld waren als volgt: te

/
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j
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Kerken, kapellen enz. De nieuwe kerk te Samarang is
voor het grootste gedeelte afgewerkt.
Die to Ujokjokarta is gereed en voor de dienst geopend.
De Rocmsch-katholijke pastorie te Batavia, destijds door
de Indische regering aan do Roomsch-katholijko gemeente
aldaar geschonkon en sedert door deze ter bewoning aan
de geesu lijken afgestaan , verkeert in zulk een bouwvalligen
toestand, dat zij groofe reparatien vereischt. Om in do
hieraan verbonden kosten te gemoet to komen, heeft de
Regering eene som van f 14 352 ter beschikking van het
bestuur der Roomsch-katholijke kerk gesteld. Iliertoo ü
overgegaan uit aanmerking dat de geestelijken, die het
huis bewonen, gedurende eene reeks van jaren geen indemniteit voor huishuur van landswege hebben genoten en
dat de kerkkas niet bij magto is die uitgaven te bestrijden.
Intusschen is thans bepaald, dat dergelijke tegemoetkomingen voortaan niet meer zullen worden verleend en
dat daarentegen aan de Roomsch-katholijke geestelijken de
gewono huishuur-indemniteit zal worden uitbetaald. '
De houten kerk te Soengeislan heeft belangrijke reparatien
ondergaan.
Aan de gemeenten te Ambarawa, Djokjokarta, Soerabaija,
Padang en Soengeislan (Banka) is in 1871 een maandelijksch subsidie toegekend ter bezoldiging van kerkelijke
beambton (koster en organist).

(1) Onlangs zijn weder twee geestelijken naar Inuie vertrokken boven
de formatie. l)e Gouverneur-Genera; 1 is gemagtigd tot hui ne erkenning
als gee.-telijken van den ttteeden iang, en om hen, bij vacature in het
organiek bi paalde getal, te steKen in het genot der gewone voordeelea
uit 'slands kas.

Bijlagen.
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Com-
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AA. NT A L

Aantal
huwelijken,
munidoopten. kerkelijk
canten.
ingezegend.

ZIELEN.

>

Ge-

lsto statie, standplaats Batavia .

.

3 849, waaronder 1513 militairen en 56 Chinezen.

2560

181

21

2de

»

»

Samaraog

.

2180,

• •

3de

M

»

Ambar&wa .

2 280,

4de

»

»

Djokjokarta.

5de

'i

»

6de

»

7de
8ste

526

i

1365

119

9

»

1288

»

1800

95

2

1592,

i

627

..

712

91

3

Soerabaija .

2 563,

ii

665

»

1823

204

12

»

Padang .

.

1039,

ii

569

»

750

45

5

11

»

Soengeislan.

887,

»

362

i

470

21

ii

i

»

Larentoeka .

1291

160

»

n

»

u

en 380 Chinezen.

11 283 (alleen inlanders).
739, waaronder 379 militairen.

§ 2.

Mohammedaansche.

Als gewoonlijk volgt hieronder eene aantooning van het
aantal gedurende de laatste vijf jaren naar Mekka vertrokken en van daar teruggekeerde bedevaartgangers, voor
zoover daarvan opgaven ontvangen zijn.
Het aantal van Sumatra's Westkust vertrokken pelgrims
toont op nieuw eene belangrijke vermeerdering aan ; dat

1867.

van de Zuider- en Ooster-afdeeling van Borneo, hetwelk
in het j a a r 1870 reeds daalde, is in 1871 weder aanmerkelijk verminderd.
Onder de in 1871 naar Mekka vertrokken pelgrims bevonden zich 86 personen van aanzien, te weten: 71 van
Bantam, 1 van K r a w a n g , 1 van Banjoemas, 2 van Djokjokarta, 1 van Banjoewangi, 2 van Makassar en 8 van
Padang.

1868.

1869.

1 8 ? O.

18?I.

Vertrokken v a n ;
Java en Madura
Sumatra's Westkust
Benkoelen

1504

1986

1291

1749

1842

404

734

693

926

1088

7

7

8

Lampongsche districten

31

64

40

32

38

Palembang

82

153

215

131

152

Banka

geen

goen

49

Billiton

geen

4

3

1

geen

4

10

Riouw

niet opgegeven niet opgegeven

niet opgegeven

48

geen

geen

geen

.

55

48

46

82

83

Zuider- en Ooster-afdeeling van Borneo

335

232

445

302

185

10

47

47

20

54

8

10

18

14

4

Wester-afdeeling van Borneo

Celebes en onderhoorigheden
Amboina .

.

.

.

.

.

.

.

k Amboina
. (

niet opgegeven niet opgegeven

) Banda

5

Ternate
Menado

goen
geen

Timor
Te zamen

/ Java en Madura
.I
( Buitenbezittingen

geen

geen

niet opgegeven niet opgegeven

geen

1

geen

geen

geen

geen

geen

geen

geen

geen

niet opgegeven

.

.

.

1504

1986

1291

1749

1842

.

.

.

941

1299

1564

1509

1662
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1867.

1868.

1869.

1870.

1871.

1302

2067

1712

1677

1646

121

172

395

416

347

1

4

8

39

45

49

20

15

151

82

167

212

70

Banka

niet opgegeven

geen

geen

niet opgegeven

23

Billiton

niet opgegeven

geen

6

2

geen

Riouw

geen

geen

geen

14

12

61

21

41

20

22

163

269

203

371

263

5

10

5

16

25

geen

3

geen

geen

10

geen

geen

Teruggekeerd naar;
J a v a en Madura
Sumatra's Westkust
Benkoelen
Lampongsche districten
Palembang

Wester-afdeeling van Borneo

.

.

.

.

Zuider- en Ooster-afdeeling van Borneo
Celebes en onderhoorigheden

S

Ternate

Amboina

niet opgegeven niet opgegeven

Banda
• •

Menado
Timor

(

Java en Madura
Buitenbezittingen

.
.

.
.

.
.

niet opgegeven

geen

6

1

1

geen

geen

geen

geen

geen

geen

geen

geen

geen

niet opgegeven

1302

2067

1712

1677

1646

541

612

875

1072

787

Omtrent de vestiging van een Nederlandsch consulaat
te Djedda tot bescherming van bedevaartgangers, zie men
hoofdstuk C , § 1, hiervoren.
Tot de regeling van het toezigt op de huisvesting van
Mekkagangers, aan boord van uit Nederlandsch Indie
vertrekkende schepen (zie vorig verslag bladz. 106) kan
nog niet worden overgegaan , aangezien de daartoe door
de betrokken commissie ingediende voorstellen alsnog herziening vereischen.
Toen in 1871 de cholera in Arabie was uitgebroken en
onder andero te Mekka hevig woedde , zoodat door den
Egyptischen gezondsheidsraad quarantaine-maatregelen waren verordond, zijn de hoofden van gewestelijk bestuur in
den geheelen Indischen Archipel uitgenoodigd daarvan aan
de bevolking van hun gewest kennis te geven, opdat zij,
die voornemens waren ter bedevaart te gaan , gowaarschuwd werden , daaraan geen gevolg te geven, zoolang
geen berigt ontvangen was van het ophouden der epidemie.
Den hoofden van gewestelijk bestuur der strandresidentien
en eilanden, werd tevens verzocht om ten aanzien van
schepen , met pelgrims van Mekka aankomende, met de
meeste gestrengheid te doen toepassen de bepalingen ter
voorkoming van het overbrengen van besmettelijke ziekten
(Indisch Staatsblad 1871, n°. 109).
Later werd door eene bekendmaking in de Javasche
Courant door den algemeenen secretaris de aandacht van
het publiek op deze zaak levendig gehouden.
"Verder verdient vermelding , dat openbaarheid is gegeven
aan de door do Turksche Regering uitgeschreven, heffing
van 10 piasters voor elke bedevaartganger en aan het tarief
vam de in het Turksche rijk geheven wordende sanitaire
regten.
IV.

niet opgegeven niet opgegeven

INSTELLINGEN VAN LIEFDADIGHEID.

De bijzonderheden omtrent de verschillende inrigtingen
van dezen a a r d , voor zoover daarvan verslagen bij de
Bsgering zyn ingekomen , worden plaatsgewijze hieronder
opgenomen.

~ geen

Ten aanzien der vereeniging van het Roode Kruis wordt
verwezen naarghoofdstuk D hiervoren.
Met betrekking tot het zoogenaamde » watersnoodfonds"
wordt, ten vervolge van het hieromtrent medegedeelde op
pag. 104 van het vorig verslag, aangeteekend, dat uit dat
fonds is verstrekt een bedrag van f 5000 ten behoeve der
slagtoffers van een in Junij 1871 te Pamangkat (Westerafdeeling van Borneo) gewoed hebbenden brand, en van
f 2000, f9000 on f 7 0 0 0 , respectivelijk ten voordeele van
de noodlijdenden tijdens den jongsten watersnood in K r a wang, Samarang en Batavia.
Door Zijne Majesteit den Koning werd eene som van
f 3000 beschikbaar gesteld tot leniging der rampen veroorzaakt door do laatste overstroomingen in de residentien
Batavia en Samarang, terwijl voor. hetzelfde doeleinde
giften zijn ontvangen van Zijno Hoogheid Prins Hendrik
der Nederlanden en van de Maatschappij tot nut van den
J a v a a n , bedragende respectivelijk f 2000 en f 830.
Parapattan weezengesticht. Op ultimo 1871 bedroeg het
aantal kinderen 86, waarvan 42 jongens en 44 meisjes,
tegen 83 op ultimo 1870.
Ofschoon oen sterfgeval plaats had, was de gezondheidstoestand in 1871 buitongewoon gunstig.
Terwijl 8 kinderen het gesticht verlieten en één kind
overleed, werden 11 kinderen opgenomen. De opname
van een achttal moest om verschillende redenen worden
afgewezen.
Do uitgaven konden gedekt worden door de inkomsten,
waaronder is begrepen een subsidie van regeringswege
ten bedrage van f 6000.
Diakonie-armenhuis op Molenvliet (Batavia). Op ultimo
December 1871 bedroeg het aantal verpleegden 40 personen, en wel 2 mannen, 20 vrouwen, 4 jongens en 14
meisjes.
Even als vroeger genoten de kinderen onderwijs in de
in de nabijheid van het gesticht gelegen 4de lagere school.
De gezondheidstoestand was bevredigend.
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Stadsverband. Het aantul verpleegden, dat in 1870 3508
bedroeg, klom in het volgende jaar tot 4338. Daarvan
herstelden 8650, stierven 490 en bleven onder behandeling
198. De sterfte-vorhoudirïg is dus 8,8 op de honderd of
mini 2°/ 0 hooger dan ten vorigen jare.
Chineesch hospitaal. Het aantal verpleegden bedroeg 4 0 1 ,
waarvan horstelden 105, ovorleden 70 en onder behandeling bleven 226. De storfte-verhouding was 5,7°/ 0 , tegen
4,1 in het vorig jaar.
Djatigestickt te Batavia. Vijf kinderen werden in den
loop van 1871 in het gesticht opgenomen en 4 hebben het
verlaten , zoodat het getal kinderen, dat op ultimo 1870
bedroeg 42, onder ultimo 1871 43 beliep.
De gezondheidstoestand liet niets te wenschen over.
De geldmiddelen verkeerden, in vergelijking met vorige
jaren, in tamelijk bevredigenden toestand.
,
Christelijke ambachtschool te Batavia. Het laatste verslag
dezer inrigting loopt van 1 Julij 1870 tot 30 Junij 1871.
Het aantal kinderen op ultimo 1870 bedroeg 35, waarvan 16 jongens en 19 meisjes.
Hierbij kwamen 6 kinderen , waarvan 2 jongens en 4
meisjes , terwijl 4 kinderen het gesticht verlieten, zoodat
op ultimo Junij 1871 aanwezig waren 37 kinderen, waaronder 19 meisjes. De gezondheidstoestand der kinderen
was zeer bevredigend.
De ontvangsten bedroegen f 9 544,21 en de uitgaven
f 9 320,13.
Omtrent den geldelijken toestand van deze inrigting luiden
de berigten sedert oenigen tijd minder bevredigend, mettegenstaande de middelen om de publieke liefdadigheid tot
ondersteuning aan te sporen, overal met den meesten
ijver werden aangewend.
Deze omstandigheid was dan ook oorzaak dat sedert een
paar jaren geen gevolg is kunnen worden gegeven aan de
jaarlijksche betaling van f 500 in aflossing van een in der
tijd door den lande aan de directie verleend voorschot,
waarvoor uitstel gevraagd en verkregen is.
Overigens wordt hier aangeteekend dat bij de directie
het plan bestaat om deze inrigting tot eene landbouwschool
te hervormen.
Hulpfonds van den H. Vincentius a Paulo. Batavia. In
den loop van 1871 werd besloten in het gesticht te Weitevreden het getal verpleegde kinderen van 26 tot 30 op
te voeren , welk getal op het einde van 1871 aanwezig was.
De opvoeding bleef toevertrouwd aan de geestelijke zusters Ursulinen.
Een der kinderen overleed; overigens was de gezondheidstoestand vrij bevredigend.
Even als vroeger werd ook in 1871 onderstand verleend
aan bejaarde en gebrekkigo lieden.
Vele buitengewone bijdragen werden ontvangen en ofschoon
hot getal vaste contribuanten aanmerkelijk verminderde,
word er voor gezorgd, de uitgaven gelijken tred te doen
houden met de inkomsten.
De ontvangsten bedroegen
De uitgaven

f

«

7381,67
7025,60

Zoodat op ultimo 1871 in kas verbleef
Fonds des vredes door het bloed des hruises.
sten over hot j a a r 1871 bedroegen . . . .

.

f

356,07

De ontvangf
1606,00

en de uitgaven

1597,00
saldo

. . .

f

Aan het verlangen van het bestuur, om een geschikt
onderwijzer voor het asyl uit Nederland te bekomen, is
nog niet voldaan, zoodat de voorzitter zelf zich met het
onderwyzen der kinderen in de lagere vakkon van het
onderwijs heeft belast, waartoe de plaatselijke schoolcommissie te Meester-Cornelis hem de gevraagde vergunning
heeft verleend.
De gezondheidstoestand was naar wensch.
De ontvangsten van Januarij tot ultimo November 1871
bedroegen f 3365,89 en de uitgaven voor het onderhoud
der kinderen f 320 's maands,
Protestantsch wees- en armhvis te Samarang.
verpleegden bedroeg 184.
Onder ultimo 1870 was het saldo van het
fonds
f
gedurende 1871 ontvangen

Rehobóth-asylte Meesttr-Cornelis. Op ultimo 1871 bedroeg
het getal kinderen 3 0 , waarvan 18 jongens en 12 meisjes.

1766,53 5
30 878,60

Totaal

. . .

f 32635,13^

De uitgaven bedroegen

26 139,35 5

Zoodat in kas verbleef onder ultimo 1871. f

6 505,60

De al of niet bestendiging der gouvernementszorg voor
het hierbedoelde gesticht en voor het Roomsch-katholijk
weeshuis ter plaatse, heeft laatstelijk zoo in Indie als hier
te lande een punt van nader overleg uitgemaakt. Voor'shands is men tot de slotsom gekomen, dat het Gouvernement in deze zijne hulp behoort te blijven verleenen ,
maar dat die hulp zich voortaan zal dienen te bepalen tot
de eenvoudige toekenning van een vast cijfer als subsidie,
waarin ook te begrijpen de kosten , die thans , buiten de
eigenlijke verplegingsgelden , nog afzonderlijk ten laste van
's lands kas komen zoo wegens toeziend personeel (welke
benoeming voortaan aan de weoshuisbesturen zelven zou
moeten worden overgelaten) als wegens subsidie voor onderwijs, kosten voor geneeskundige hulp, onderhi ud
der gebouwen, enz. Op die wijze zal van wege de
Regering geene inmenging in de zaken der weeshuizen
meer plaats hebben, maar zal deze zich kunnen bepalen
tot een algemeen toezigt als waarborg voor de doelmatige
aanwending van het subsidie. Het bedrag van het subsidie
is zoodanig berekend, dat de weeshuisbesturen in staat
zullen worden gesteld om behoorlijk te zorgen voor het onderhoud en de opvoeding van 180 Protestantscho en 220
Roomsch-katholijke weezen , zoodat de particuliere liefdadigheid het hare zal moeten doen voor de opname van kinderen
boven dat getal. Aan de Indische regering is aanbevolen
om bij de toepassing van dit subsidiestelsel in het oog te
doen houden , dat de kategorien der op te nemen kinderen
worden beperkt tot de zoodanigen, omtrent welker Europesche afstamming geen redelijke twijfel kan bestaan.
Bij do ontwerp-begrooting voor 1873 is in verband met
het vorenstaande, voor beide gestichten te zamen, gerekend op een bedrag van f 79000 'sjaars.
Roomsch-katholijk wees- en armhuis te Samarang. Het gotal kinderen beliep 2 6 5 , waarvan 57 jongens en 208
meisjes.
Het onderwijs en de opvoeding der meisjes bleven toevertrouwd aan do in 1870 bij dit gesticht werkzaam gestelde geestelijke zusters.
Do stand der geldmiddelen buiten hetgeen voor verpleging enz. was ontvangen en uitgegeven , was als volgt:
Saldo op ultimo 1870

f

Ontvangsten gedurende 1871

109,00

De werkkring van het fonds bepaalt zich tot geldelijke
ondersteuning van Christengemeenten uit de Javanen , aan
verpleegde Christen-inlanders, en het verleenen van hulp
aan doortrekkende zendelingen , enz.

Het aantal

Totaal

1 191,47
. . .

f

Uitgaven gedurende 1871
Saldo in kas op ultimo 1871

322,99

1514,46
1 218,50

f

295,96

Oudemannenhuis te Samarang. Het aantal verpleegden
beliep op ultimo 1871 7 3 , tegen 75 op ultimo 1870.
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Chineesch hospitaal te Samarang. Op ultimo 1871 bedroeg
het aantal verpleegden 72, tegen 90 op ultimo 1870.
Bedelaarsgesticht te Samarang. In dit gesticht werden
op ultimo 1871 verpleegd 155, tegen 180 op ultimo 1870.
Roomseh-katholij ke weeshuizen te Blinjoe en Soengeislan
(Banka). Deze gestichten, blijkens het vorig verslag (bladz.
10a), door het vertrek van den pastoor J. J. LA.NGENHOFF in verval geraakt , werden weder goed onderhouden
na aankomst op Ranka van den pastoor J. DE V R I E S .
Protestantsch lueeshuis te Amboiua. Het aantal verpleegden bedroeg onder ultimo 1871 9 kinderen.
Da gezondheidstoestand was gunstig.
Protestantsch weeshuis te Ternate. Hier waren onder
ultimo 1871 geene verpleegden, doch werden gedurende
dat jaar 15 behoeftigen uit het fonds van dit gesticht
gealimenteerd.

Het bedrag der bedeelingen van het Roomseh-katholyk
armbestuur beliep 1 746,50.
Te Pasoeroean werden acht personen door de diakonie*,
en te Palembang 73 personen uit het stedelijk fonds ondersteund.
Het aantal personen door do commissien van behoeftige
Christenen te Batavia en te Samarang bedeeld, bedroeg
respectivelyk 106 en 95.
Het diakoniefonds te Makassar had op ultimo December
1871 aan kapitaal eene som van f 82 448,67.
* De ontvangsten der vereeniging » Caritas " te Soerabaija
gedurende 1871 bedroegen f390,25 en de uitgaven f 389,28.
Het saldo in kas der Vincentius-vereeniging te Soerabaija bedroeg op 1°. Januarjj
f 1182,62
aan contributien werd gedurende 1871 ontvaniren
Te zamen

Instellingen van bedeeling. Door de Protestantsche diakonie
te Batavia werd eene som van gemiddeld f250 's raaands uitgekoord als bedoeling aan verschillende personen buiten
het diakoniegesticht.

Gedurende 1871 ingebragt

Het reservefonds bedroeg onder ultimo 1871

1346,64

Het fonds had op 1°. Januarij 1871 in deposito f 1882,08
sedert nog in deposito gegeven

500,00

aan gekweekte rente

149,24

Totaal in deposito op 31 December 1871 f 2531,32
Spaarbanken. Omtrent de werking der spaarbanken op
de drie hoofdplaatsen van Java zijn over 1871 de volgende
opgaven ontvangen:

f

Samarang.

947 105,705 f

667 764,39

697 073,305

408 311,87

f 1 644.179,01

f 1 076 076,26

f 1 265 400,495 f
45 357,875

Aan rente en dividend voor de inleggers gedurende 1871.
Kapitaal op ultimo 1871

. 1005,00

zoodat het saldo in kas op ultimo December
1871 bedroeg
f

378 778,515
En teruggenomen

2851,64

1505,00

Batavia.

Kapitaal op 1°. Januarij 1871

f

Hioronder werd in deposito gegeven f 500,00
aan bedeelingen enz. uitgegeven.

Leprozen-gestichten, De in het vorig verslag (bladz. 105)
bedoelde leprozen-gestichten, bestaan alle nog; dat te Beton
(Soerakarta) is echter overgebragt naar Wangkoeng, gelegen aan de Solo-rivier.
Zooveel mogelijk wordt er naar gestreefd om deze gestichten , nu de wetenschap heeft doen kennen dat de
lepra niet is contagieus, van lieverlede op te heffen, waartoe wordt o rergegaan, zoodra zij geheel ontvolkt zullen zijn.
Van het aantal onder ultimo 1871 verpleegde lijders,
dat allengskens vermindert, zijn de volgende opgaven ontvangen, a l s : te Wangkoeng (Soerakarta) 50, Kandangan
(Djokjokarta) 8 4 , Temoempah (afdeeling Minahassa, residentie Menado) 9, en te Modelono (afdeeling Gorontalo,
residentie Menado) 14, Benkoelen 19 en Palembang 4 1 .

. . .

1669,82

f 1 310 758,37
43 031,88

Soerabaija.

f

370 135,42 5
f 1 203 802,87

235 953,125

303 687,84 5

840 123,135 f

900115,025

34 051,37
f

833 667,445

874 174,505 f
18 599,54

49 287,49
949 402,515
23 014,28

Op ultimo 1871 bedroeg het aantal inleggers te Batavia 1824, te Samarang 1888, te Soerabaija 1043.
V.

liURGEHLUKE GENEESKUNDIGE EN VEEAnTSENIJDIENST.

§ 1. Burgerlijke geneeskundige dienst.
De voorstellen tot reorganisatie van de burgerlijke ger.ooskundige dienst in Nederlandsch Indie maken thans
bij de Regering hier te lande een punt van overweging
uit, even als die, welke de strekking hebben om, in afwachting van die reorganisatie, al dadelijk ovor te gaan
tot verhooging der toelagen aan de met de civile genees-

kundige dienst buiten do drie hoofdplaatsen belaste p a n i culiere geneesheeren en officieren van gezondheid.
De behoorlijke toepassing van het reglement tot wering
der schadelijke gevolgen van de prostitutie, vastgosteld bij
het gouvernementsbesluit van 15 J u l i j ' 1 8 5 2 , n°. 1, hetwelk in de meeste residentien van Java en op vole in do
Buitenbezitlingen werkt, laat te wenschen over. Meer doelmatige regeling dezer aangelegenheid is in overweging.
Door den chef over de geneeskundige dienst worden de
volgende bijzonderheden medegedeold.

Bijlagen.
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De gezondheidstoestand was in het j a a r 1871 ovor het
algomeen naar wensch. De maatstaf dezer beoordeeling
werd bij gehrek aan statistieke opgaven gevonden in het al
oi° niet heerschen van epidemien. Hot aantal epidemie-lijders
was betrekkelijk gering; de epidemien waren van goedaardig karakter en hare uitbreiding was over het algemeen
zeer beperkt en locaal.
Mazelen kwamen overal voor, doch onder oen goedaardigen vorm ; pokken weinig, uitgezonderd in de Padangsche
bovenlanden en te Benkoelen ; koortsen als altijd epidemisch
te Samarang, op de moerasachtige kustplaatsen en in dun
omtrek van vischvijvers en sawah's hij het invallen van
den oogst en daardoor droogvallen der velden. De beriberi heerschte op eenige plaatsen onder de bevolking en
de gevangenen; op Banka vrij belangrijk, daar het aantal
lijders in 1871 454 bedroeg tegen 80 in het j a a r 1870.
Van Batavia werden 80 berri-berri-lyders naar Buiten-

zorg geëvacueerd, waarvan 2/3 gedeelte bleek uit siraulanten te bestaan; van de overigen stierven 8.
Te Padang kwam de ziekto alleen voor onder gegijzelden en gevangenen, doch te Makassar heerschte zy
epidemisch in de maanden April, Mei en Junij.
De syphilis breidt zich steeds uit, vooral op Java en
Madura. Op do Buitenbezittingen komt deze ziekte veel
minder voor.
De lepra daarentegen breidde zich niet uit.
Overzigt der behandelde lijders. Voor het nosologisch
overzigt dor behandeldelde lijders en de plaatselijke cijfers
der behandelden en overledenen, wordt verwezen naar de
hierbij overgelegde staten (bijlagen U en UW*).
Ken vijfjarig overzigt der totalen met afzonderlijke vermelding der epidemielijders volgt hieronder.

Bijblad van de Nederlandsche Staatscourant. — 1 8 7 2 — 1 8 7 3 .
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Deze cyfers hebben echter goun waarde voor de beoordeeling der sterftoverhoudingen, omdat de grondslagvoor
zulk eene beoordeeling: de sterkte der bevolking, somtijds
ontbreekt, en bovendien de personen die zich ziek meidon ,
slechts kunnen worden beschouwd als oeno onbekeude
fractie van het aantal zieken onder do bevolking.
Europesche geneeskundigen. Behalve te Batavia, Samarang en Soerabaija, waar de stedelijke geneeskundige dienst
uitgeoefend werd door stadsgeneoshoeren, werd do plaatselijke geneeskundige dienst in 1871 op Java en Madura,
op '27 plaatsen opgedragen aan burgerlijke, en op 23 plaatBen aan militaire geneeskundigen.
T e Rembang, Bodjonegoro, Toeban, J a p a r a , Soekapoera en Poerwakarta ontbreken plaatselijke geneesheeren.
Op de Buitenbezittingen werd de burgerlijke geneeskundige dienst schier uitsluitend uitgeoetend door officieren van
gezondheid, namelijk op 50 van de 56 (1) plaatsen.
Te Gorontalo ontbreekt steeds een civiel geneeskundige.
Het gebrek aan plaatselijke geneesheeren neemt toe, en
dit zal hoe langer hoe meer het geval zijn, nu sedert de
Nederlandsche wet van l Junij 1865 (Staatsblad n°. 59)
het artsexamen verpligtend is gemaakt voor alle gèneeskundigen.
Eene poging om in de behoefte aan burgerlijke geneeskundigen in Indie van hieruit te voorzien is mislukt, daar
slechts één geneeskundige derwaarts is kunnen worden
gezonden. Bij eventuele verhooging der aan de civile
geneesheeren in de binnenlanden toegekende toelage, waarover reeds op bladz. 100 is gesproken, zal welligt in de
behoefte kunnen worden voorzien
Door de Indische regering zijn voorstellen gedaan, om
bij de intrekking der militaire bezittingen te Bezoeki,Sumanap en Montrado de waarneming der burgerlijke geneeskundige dienst op die plaatsen aan civile geneesheeren
op te dragen.
Dio voorstellen zijn hier te lande in advies gehouden in
afwachting van toegezegde nadere voorstellen tot intrekking
van eenige militaire bezettingen op en buiten J a v a , waarin
die te Bezoeki, Sumanap en Montrado zijn begrepen.
Particuliere praktijk werd krachtens acte van toelating
uitgeoefend door 31 geneesheeren, allen op Java.
Inlandsche genees- en verloskundigen. Op J a v a en de Buitenbezittingen zijn 96 docters-djawa werkzaam, terwijl in
de school voor inlandsche geneeskundigen te Weltevreden
een veertigtal leerlingen voor dat vak worden opgeleid.
Van dezen zijn 10 in het 3de, 14 in het 2de en 16 in het
lste studiejaar.
Aan het in November 18/0 gehouden examen namen 8
élèves deel, waarvan 2 met eon zeer voldoend en de overigen
met een voldoend resultaat.
Het aantal vroedvrouwen bedroeg 88, waarvan echter
velen de praktijk opgegeven hebbon.
Aan 44 van haar wordt van gouvernementswege onderstand verleend.
In de maand December 1871 legden vier élèves der verloskundige school een voldoend examen af en bleven 2
élèves aan de lessen deel nemen.
In het aan deze school verbonden gesticht werden 46
kraamvrouwen opgenomen.
Ziekengestichten. Door de Indische regering werd niagtiging verleend tot het aanbrengen van verbeteringen aan
het ziekengesticht te Cheribon en tot het oprigten van twee
huisjes voor de inspectie van prostituees in de kampongs
Bandaran en hawahan (Soerabaija).
Voorstellen tot het aanbrengen van eenige verbeteringen
aan het stadsverband te Batavia zijn in behandeling.
Het onderzoek aanr de geneeskracht der minerale bronnen te Tjipannas en Tjibioek, in de afdeelingen Pandeglang
en Lebak van do residentie Bantam, heeft tot geene definitive maatregelen geleid, maar zal nog eer j a a r voortgezet worden.
Intusschen heeft de Indische regering den grond, waarop
(1) In het vorig verslag' werd dit cetal opgeg-even als te zijn 56; dit
is onjuist, aangezien door de intrekking der militaire bezettingen te
Naga-Pinoh en te Bontham in 1870, het getal plaatsen waar de burgerlijke geneeskundige dienst door officieren van gezondheid wordt uitgeoefend met 2 was verminderd.

het etablissement te Tjipannas is gebouwd, aangekocht
voor eene som van f 374,50.
Het subsidie van f 600 'smaands aan elk der guzondheids-etablissementen te Gadok en te Sindanglaija, werd
ook in 1871 uitbetaald.
Krankzinnigenverpleging.
Het ligt in het voornemen deiRegering, spoedig over te gaan tot de oprigting van een
krankzinnigengesticht to Buitenzorg, in verband met daaromtrent ontvangen nadere inlichtingen. In verband met de
in het vorige j a a r verleende magtiging tot het aanbrengen
van eenige verbeteringen aan de afdeolingon voor krankzinnigen bij het groot militair hospitaal te Samarang en
bij het Chineesch hospitaal te Batavia, werd de geneesheer
W. M. S M I T , een der speciaal voor het krankzinnigenwezen
uit Nederland gezonden geneesheeren, bij de eerstgenoemde
inrigting werkzaam gesteld.
De geneesheer dr. F . H. BAUER, bestemd om voorloopig
de behandeling der krankzinnigen in het Chineesch hospitaal te Batavia op zich te nemen, werd, vóór dat hij
zich aan die taak konde wijden, door een ernstig ongeval
genoodzaakt een verlof aan to vragen, eerst naar de binnenlanden en later naar Europa , werwaar.ts hij in Februari)' jl.
vertrok.
De geneesheer SMIT aanvaardde zijne taak in 1871. Hij
begon met eene proef om eenige krankzinnige inlanders,
tegen belooning in geld, te belasten met de voorbereidende
werkzaamheden voor do daarstelling van een nieuwe zaal
in het gesticht. Die werkzaamheden bestonden in het vellen
van boomen, het uitroeijen der wortels, het graven der
funderingssleuf enz., en werden zeer goed en binnen betrekkelijk zeer korten tijd uitgevoerd.
De Europeanen werden evenzeer tot arbeid aangespoord
en twee hunner namen ook gereedschap ter hand, doch
om het spoedig weder ter zijde te leggen. De geneesheer
schrijft den minderen lust tot arbeid van de Europeanen
toe aan de omstandigheid, dat zij, meestal militairen, niet
aan handenarbeid gewoon zijn en ook geen ambacht kennen
of dat verleerd hebben, terwijl de inlandsche krankzinnigen,
even als alle andere inlanders, in hunne dessa's allerlei
handwerken of handenarbeid hebben verrigt.
Het gelukken van de genomen proef met opzigt tot de
inlanders acht de geneesheer van groot gewigt voor de
toekomst, daar arbeidzaamheid een der gewigtigste factoren
is voor de genezing der krankzinnigen.
Het nieuwe gebouw zal vermoedelijk in Junij aanstaande
betrokken kunnen worden. Het is bestemd voor de E u ropeanen die thans het zoogenaamde nieuw gesticht bewonen, waarvan de helft vroeger tot verploging van krankzinnige vrouwen diende.
De laatsten hebben evenwel voor het onevenredig grooter
aantal mannen plaats moeten maken, en zijn overgebragt
naar een locaal, hetwelk vroeger tot waschloods diende en
geheel ongeschikt is voor het tegenwoordig doel.
Zoodra de localiteit voor de mannen geheel voltooid zal
zijn , zullen de vrouwen dan ook naar een geschikter locaal
worden overgebragt, hetwelk vermoedelijk tegen het laatst
van 1872 zal kunnen geschieden.
De behandeling dier ongelukkigen in het militair ho8pitaal te Samarang en het Chineesch hospitaal te Batavia,
welke rneer als bewaarplaatsen dan als gestichten van
verpleging te beschouwen zijn, zal echter niet volgens de
voorschriften der wetenschap kunnen plaats vinden. Daartoe
wordt een centraal gesticht, als het voor Buitenzorg geprojecteerde , noodig geacht.
I n het Chineesch hospitaal te Batavia was hot aantal
krankzinnigen op ultimo December 111, waarvan 21 Chinezen en 90 inlanders; in het groot militair hospitaal to
Samarang werden onder ultimo December 1871 eveneens
111 lijders verpleegd, als: 32 Europesche mannen en 3
Europesche vrouwen en 50 inlandsche mannen en 26 inlandsche vrouwen, en in het Chineesch hospitaal aldaar
45 inlanders.
De krankzinnigen-atdeeling te Samarang kan evenmin
als het Chineesch hospitaal te Batavia nog meer krankzinnigen opnemen, zoodat op ultimo Maart 1872 er plaats
ontbrak voor 50 dier ongelukkigen , die, krachtens regterlijk
vonnis, in gestichten zouden moeten worden opgenomen,
doch thans grootendeels in de gevangenissen moeten worden
opgesloten.
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Vaccine. Hot getal dor in de laatste vijfjaren op J a v a on Madura gedane inentingen en hare verhouding tot d»
sterkte dor bevolking kan blijken t uit onderstaande opgaaf:

Verhouding van het getal

Totaal.

Vaccination. Revaccinatien.

Jaren.

vaccinatien

revaccinatien

Aanmerkingen.

tot do bevolkingssterkte.
1867

538 462

143 594

682 056

1 : 27,02

1:101,34

1868

572 976

453 272

1 026 248

1 : 26,69

1 : 33,74

1869

596 298

387 243

983 541

1 : 26,00

1:40,04

1870

561860

722 938

1 284 798

1 : 28,89

1 : 22,45

1871

524 553

209 479

734 032

1 i 28,02

1:70,18

Eono vergelijking van de in 1871 verkregen uitkomsten
met die van het vorige j a a r , levert oen nadeelig verschil
op van 37 307 vaccinatien en toont ook minder rovaecinatien aan. Het verschil, zegt de chef der geneeskundige
dienst, is echter inderdaad niot zoo groot. Domogelijkheid
b r i f u t w l f l i dat erin 1871 meer dan in 1870 gevaccineerd
word. Met juistheid kan dit echter niet worden opgogevon .
omdat van verscheidene afdeelingen geene numerieke rapporten ontvangen zijn.

Dat hot aantal revaccinatien nog al beduidend minder is
dan in de meesto voorgaande j a r e n , moet voornamelijk
daaraan worden toegeschreven, dat ten gevolge van het
voorkomen van vrij belangrijke pokkon-epidemie, vooral
in 1870, de rovaccinatien toenmaals zeer veel zijn toegepast.
Do Buitenbezittingen leveren het ondervolgend vijfjarig
overzigt o p :

Verhouding van het getal
JAREN.

Vaccinatien.

Revaccinatien.

Totaal.

Vaccinatien

Revaccinatien

tot de bevolkingssterkte.
76 640

21798

98 438

71782

15 436

87 218

»

86 809

•28 324

115 133

I)

»
1 : 69,52

108 782

78 980

187 762

»

82 555

42 847

125 402

1 : 36,08

Hoewel hier het j a a r 1871 in vorgelijking met 1870 een
belangrijk nadeelig verschil, zoowel in de vaccinatien als
in de rovaccinatien , oplevert, kan dit evenwel niet wr>rden toegeschreven aan onwil der bevolking. Van alle zijden
althans wordt berigt , dat do bevolking meer en meer ingenomen is met de koepokinenting.
Het aantal vaccin atours werd met een vermeerderd
in de residentie Cheribon , in vorband, waarmede het vaccine-district Cheribon in twoo districten werd verdoold.
Ook te Balesra en to Doekoe op Madura worden vaccinat^urs geplaatst.
§ 2.

n

Veterinaire dienst.

Gedurende het j a a r 1871 was de gezondheidstoestand
van het vee bevredigend. Wol deden zich hier en daar
gevallen van veeziekte voor , doch dezo waren van weinig
boteekenis: in de meeste gevallen was 't het gewone miltvuur , waartegen de door do veeartsen voorgeschreven goneesmiddelen gewoonlijk met succes werden aangewend. Op
het berigt, dat ergens eene veeziekte uitgebroken was, werd
ten spoedigste een voearts derwaarts gezonden , om do ziokte
te constateren, en in overleg mot de betrokken plaatselijke
autoriteiten maatregelen van voorziening to nemen.
In 1871 rijn veeziekten uitgebroken in de volgende ge-

n

westen, als: Batavia, K r a w a n g , Samarang, Rembang,
Soorabaija, Padangsche bovenlanden, Zuider- en Oosterafdeelinir van Borveo en Menado.
In de afdeeling Priaman . residentie Padangsche bovenlandon, werden eenige gevallen van pokziekto onder het
rundvee waargenomen, waaraan echter geon der aangetasto
beesten bezweek.
In de afdeeling Moeara-Teweh (Zuider- en Oosterafdeeling
van Borneo) brak onder het van Java aangebragte slagtvee
eono ziekte uit, die nagenoeg allo beesten, ook den zeer
goringen veestapel der bevolking, on vele varkens aantastte.
Do derwaarts gezonden voearts constateerde het miltvuur ,
veroorzaakt door gebrek aan voedsel.
In Augustus 1871 brak in de residentie Menado de h a r t en longziekte uit, welke het ree in vroegere jaren decimeorde. De to Batavia tor beschikking gehouden veearts
werd derwaarts gezonden.
Dezo rapporteerde dat de algemeeno toestand van don
veestapel in dio residentie gunstig te noemen was; dat in
de afdeeling Gorontalo do runderen aan eene huidziekte
leden, veroorzaakt door het ten gevolge der aanhoudende
regens toenemend aantal insecton, terwijl onder de karbouwen aldaar de egel of leverbulziekte had geheerschtj,
welke ziekte meestal voorkwam in lage moerassige streken ,
on ophield b\j vorplaatsing naar hoogere bergstrokon. Bij
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z*yn vertrek had du ziekto onder het -vee byna geheel opgehouilen.
Aan dien veearts werd tevens opgedragen op zyne terugreis
Makassar aan to doen, om den veestapel in dat gewest
to inspecteren. Het daarover uitgobragt rapport luidde over
't algemeen gunstig.
De veearts in de eerste afdeeling verklaart in zijn verslag over 1871, dat de kwade droes onder do paarden te
Batavia opmerkelijk verminderd was, hetgeen hij toeschrijft
aan do betere voeding dor dieren, welke meer en meer
ingang vindt.
Omtrent den veestapel op Sumatra is door den te Padang
bescheiden veearts gerapporteerd, dat in sommige door hem
bezochte landstreken van Sumatra's Westkust, do veestapel
zich uieor en meer begon uit te bveiden, in een paar afdeelingen zelfs in grooto mate, zoodat men hoopte dat de
in 18(57 ondervonden verliezon langzamerhand zouden wordon aangevuld.
Reeds geruimen tyd geleden was hot denkbeeld goopperd,
om ter hoofdplaats Batavia slagthuizen op te rigten, zoo
als zy in de groote steden van Europa bestaan. < ofschoon
erkend werd dat zulk een maatregel uit een hygiënisch
oogpunt en voor de controle op de te slagten beesten allezins
wenscholijk zoude zijn, heeft de regering echter gemeend
van dit plan te mooton afzien, op grond van de grooto
bezwaren, welke zijne uitvoering in den weg staan, en
hoofdzakelijk het gevolg zyn van de groote uitgebreidheid
van Batavia, en van het klimaat; omstandigheden die het
transport en conserveren van versch vleesch zeer moeijelijk
maken.
Intusschen is de aandacht van den resident van Batavia
gevestigd op de wen schel ijkheid om het politietoezigt op
het slagten en verkoopen van gezond vleesch bij plaatselijke keur te regelen , met opdragt om eene gespecificeerde
begrooting der aan die regeling verbonden vaste uitgaven
op to maken, en deze met een bepaald voorstel aan de
regering in te dienen. Aan deze opdragt was sedert nog
niet voldaan.
De vaststelling van afzonderlijke bepalingen tot wering
van andere veeziekten dan den veetyphus (zie het vorig
verslag, blz. 112), maakt nog éénpunt van overweging uit.
In October 1871 werd één leerling ter opleiding als
veearts geplaatst bij den gouvernementsveearts to Soerabaija, die echter wegens zijne verschillende dienstreizen
niet voor Januari) 1872 met de lessen kon beginnen.
Daarentegen werd in Maart l.v>72 een ander leerling wegens
ziekte ontslagen. Echter bestaat het vooruitzigt dat eerlang
weder twee Maduresclte jongelingen zich voor veearts
zullen laten opleiden.

IJ.

Departement der b u r g e r l i j k e openbare
ir erken.
I.

OPENBARE WERKEN IN HET ALGEMEEN.

De werkkring van het departement der burgerlijke oponbare werken onderging uitbreiding, doordien de brievenen paardenposterij daaronder werd gebrugt, in te gaan met
1 Januarij 1872 (Indisch Staatsblad 1«71, n°. 92); daarentegen werd het departement, bij een besluit van den Gouverneur-Generaal van 30 Julij 1871 (Indisch Staatsblad nc. 10G),
ontheven van de regtstreeksche bemoeijenis met de artesische
putboringen.
De Indische regering heeft in de eerste maanden van
1872 den directeur der burgerlijke openbare werken van
bepaalde bevolen voorzien met opzigt tot de meest geschikte
middelen om in het beheer en den toestand der burgerlijke
openbare werken afdoende verbetering te brengen in den
geest dor dezerzijdsche voorschriften van Mei 1871 (vergl.
het vorig verslag, bladz. 112). Voor zoover vereenvoudiging
der administrative vormen tot zoodanige verbetering kon
bijdragen, is dien departementschef vrijheid gelalen duidelijk
geformuleerde voorstellen in te dienen nopens hetgeen binnen
de eischen der comptabiliteitswet, zijns inziens, veranderd
zou dienen te worden, zoowel in het reglement voor het
beheer en toezigt over de burgerlijke openbare werken
(Indisch Staatsblad 1867, n°. 85), als in de in Junij 1871
door de Regering goedgekeurde voorschriften en bepalingen
voor de uitvoering en het onderhoud by aanneming der
bedoelde werken.
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Voorstellen tot vermeerdering en geheele reorganisatie
van het personeel, ook niet het oog op de belangen der
rivierdienst, zijn geoordeeld herziening te behoeven in verband met een aanbevolen onderzoek naar de mogelijkheid
eener meerdere decentralisatie in de uitvoering van burgerlijko oponbare werken. Het denkbeeld is namelyk geopperd
om sommige klassen van werken, inzonderheid wegen en
bruggen, even als hier to lande, aan de locale besturen
over to laten, met behoud alleen van een algemeen toezigt
van wego den waterstaat, uit te oefenen door daartoe
aangewezen inspecteurs.
Het ontwerpen eener regeling van het irrigatie-wezen
op Java en Mndura (1), in verband met het plan der
indienststelling van afzonderlijk technisch rivierpersoneel,
is sedert December 1871 opgedragen aan eene commissie,
bestaande uit de directeureu van binnunlandsch bestuur,
van justitie en der burgerlijke openbare werken, aan wie
een dor te Batavia aanwezige waterstaats-ingenieurs als
secretaris toegevoegd, en in welke commissie, in Februarij
1872, de oud-directour der burgerlijke openbare werken
H. DE BRUYN tot lid werd benoemd.

Technisch personeel. Du formatie van dit personeel heeft
! sedert de vaststelling bij Koninklijk besluit van 26 DeceinI ber 1864, n°. 70 (Indisch Staatsblad 1865, n°. öO), geene
verandering ondergaan.
Met betrekking tot de examina voor ingenieur, is door
' de Indische regering in overweging gegeven om de bepalingin der wet van 2 Mei 1863 (N ederlandsch Staatsblad
n°. 50), voor Indie van toepassing te verklaren, teneinde
aan het daar te lande af te nemen ingenieurs-examen
gelijke waarborgen van deugdelijkheid te geven als in
Nederland. In do daartoe betrekking hebbende voorstellen
is, behalve het afleggen van het vereischte examen, de voorwaarde gesteld, dat men, alvorens benoembaar te zyn tot
ingenieur bij de openbare werken, minstens één jaar in
Nederland of elders in Europa tot praktische vorming als
ingenieur moet zijn werkzaam geweest. Voorts hebben de
Indische voorstellen de strekking om in te trekken de bepaling, vervat in het Koninklijk besluit van 28 September
1865, n°. 37 (Indisch Staatsblad lts»;6, u°. 10), waarbij bet
opzigters-examen, voor hen die dit in Nederland afleggen,
in twee doelen is gesplitst, zoodat de in Nederland af te
nemen examens even als die in Indie over al de vakken
zouden loopen; overigens zou het programma opgenomen
in Indisch Staatsblad 1857, n c . 1 0 1 , zoowel wat het opzigters- als wat het architects-examen betreft, gehandhaafd
blijven.
De drie voor 1871 aangevraagde ingenieurs zijn in den
loop van dat j a a r in Indie aangekomen en aangesteld tot
adspirant-ingenieur. Van de vier personen (waaronder twee
officieren van het Indisch leger), die in Indie het ingenieursexamen volgens Indisch Staatsblad 1861, n°. 139, hebben
afgelegd, word er geen aangesteld, omdat in Nederland
zich nog geene candidaten bevonden die aan het ingenieursexamen hadden voldaan. Toen na de aanstelling der drie
bovenbedoelde adspirant-ingenieurs twee vacatures in hot
corps ontstonden, word nog in 1871 een ingenieur uitgeI zonden die, hoewol by het laatste examen geschikt bevonden,
toen geene plaatsing kon erlangen. Ter voorziening in de
\ tweede vacature i s , in het benin van 1872, nog een inge, nieur to gelijk met de drie voor dat j a a r aangevraagde
ingenieurs naar Indie vertrokken. Een vijfue caudidaat, die
mede aan het examen voldaan heeft, zal bij nadere aanvraag ter dispositie van den Gouverneur-Generaal worden
gesteld. Voor 1873 is gevraagd om zes candidaten voor de
betrekking van adspirant-ingenieur beschikbaar te stellen.
Daar men in Indie een genoegzaam aantal personen
aanwezig achtte ter voorziening in de openvallende posten
van opzigter 3do klasse, is de uitzending van zulke beanibten gedurende 1871 niet gevraagd. De twee in 1870
in Indie geëxamiueerden, die in dat j a a r geene plaatsing
als opzigter konden erlangen, zijn in den loop van 1871
aangesteld , terwijl er t w e e , die op het einde van 1«71
en in liet begin van 1872 het opzigters-examen in Indie
hebben afgelegd, nog geene aanstelling hebben bekomen,
omdat de vacante plaatsen van opzigter 3de klasse gere(1) Zi« verder over dit onderwerp hoofdstuk O, afdeeling: 11 S t,<M°
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aervrerd werden gehouden voor het drietal ter voorziening
in de behoefte van 1872 uit Nederland verwacht wordende
opzigters. Ook een viorde candidaat heeft voldoend examen
afgelegd en zal, bij nadere aanvraag, alsnog uitgezonden
kunnen worden.
Aan het in 1869 bepaalde, dat alle werken ten behoeve
van gebouwen en inrigtingen voor de marine, met uitzondering van die voor localen ten dienste van havenkantoren
buiten Batavia, voortaan onder beheer der marine plaats
hebben, werd met 1 Augustus 1871 gedeeltelyk en met
1 Januarij 1872 volledig uitvoering gegeven. De directeur
der burgerlyke openbare werken is echter aangeschreven
om voor de werken te Batavia en te Samarang in plaats
van een ingenieur 3de klasse en een adspirant-ingenieur,
alsnog twee opzigters ter beschikking van het departement
der marine te stellen. Daarenboven werd in het begin
van 1872 een ingenieur 2de klasse tijdelijk gedetacheerd
hij het departement van binnenlandsch bestuur, voor het
nader regelen van de waterquaestien bij de op contract
met het Gouvernement werkende suikerfabrieken.
Wegens malversatien werd tegen een gewezen adspirantingenieur eene geregtelijke vervolging ingesteld en een opzigter 2de klasse, tegen wien regtsingang geweigerd w a s ,
nit 's lands dienst ontslagen.
Landmeters. Rooimeesters. Het landmeters-examen volgons het programma vastgesteld bij Indisch Staatsblad 1866,
n°. 46, is in 1871 slechts door één persoon met goed gevolg afgelegd. In de Javasche Courant van 19 December
1871 werd mededeeling gedaan van de gelegenheid te Batavia, Samarang en Soerabaija tot het afleggen van bodoeld examen in Januarij 1872.
Zie over het verschil tusschen het programma van exa-

mina hier te lande en in I n d i e , en zulks in verband met
de aanbeveling, die de candi'laten voor de Indischo burgerlyke dienst aan hot bezit van hot landmetcrsdiploma
kunnen ontleenen , hoofdstuk ti, § 1, hieronder.
By gebrek aan daartoe bevoegde personen , worden in
byna alle gewesten do functien van landmeter waargenomen door waterstaatsambtenaren en beambten, aan wie
hot anders niet geoorloofd is die betrekking uit te oefenen
(Indisch Staatsblad 1866, n". 155). W a t de opzigters betreft, veroorzaakte dit in de toepassing moeijelykheden ,
aangezien slechts 6 van de 75 in het bezit zijn van een
landmetersdiploma. Het belaston van ingenieurs met die
waarneming, onttrekt deze ambtenaren dikwyls aan hunnon eigenlykeu werkkring.
De directeur der burgerlijke openbare werken is in overleg
getreden met zyn ambtgenoot van finantien, onder wiens
departement do landmeters ressorteren, om ter zake de
noodige voorzieningon te nemen.
De opdragt der functien van rooimeester aan de waterstaatsambtenaren levert geen bezwaar o p , omdat daaraan
geen tijdroovende werkzaamheden zijn verbonden en deze
te gelijk mot de loopende dienst kunnen worden uitgeoefend.
Uitgevoerde werken. Onder de belangrijke in het jaar
1871 tot voltooying gebragte werken kunnen worden genoemd die, welke in bijlage lit. V vermeld zijn.
Voor nadere bijzonderheden omtrent sommige werken
wordt verwezen naar afdeeling I I van dit hoofdstuk. By
gemis alsnog van opgaven nopens de verwerkte sommen
volgt hier eene aantooning van hetgeen voor de in 1871
uit to voeren werken toegestaan (onderafdeelingen 79—82
der begrooting) en door den Gouverneur-Generaal beschikbaar gesteld werd.

Voor onderhoud en
herstelling.

Beschikbaar
gesteld.

Toegestaan.

Woningen voor burgerlyk personeel
Bureaux en andere gebouwen voor de algemeene
dienst, waaronder de algemeene pakhuizen. .
Gevangenissen
Kazernes voor gewapende corpsen onder burgerlyk
beheer
Gebouwen voor koffij
n
B andere cultures
n
» de posterijen
»
n het zout
n
» het mijnwezen
Scholen voor Europeanen
»
i) inlanders
Burgerlijke hospitak'n
Brandspuithuisjes, wachthuizen en mijlpalen . .
Bazaarloodsen

f

f

Bevloeyingswerken
Bruggen, wegen en waterstaatswerken

. . . .

To zamen

Voor vernieuwingen en
nieuwe werken.

228 400,00

Beschikbaar
gestold.

Toegestaan.

303 968,15

210 000 00

93 800,00
82 800,00

174 058,445
68 932,04

159 500,00
237,500,00

306 616,395
145 813,58*

18 600,00
40 000,00
1 900,00
21 800,00
78 600,00
1 200,00
16 100,00
4 100,00
7 300,00
17 900,00
5 800,00

21 436,20
66 642,405
387,74
28 519,315
93 900,56 5
2 943,61
18 732,98
7 084,005
10 452,65
13 381,045
7 204,32

16 800,00
85,200,00

30 636,13
169 689,735

f

618300,00

f

191000,00

f

817 643,47
79 671,175 f

f

I

170 629,66

n

24 561,25»
129 538,34

.13 400,00
36 700,00
»
10 000,00
5 800,00
131 600,00
2 000.00
2 30(1,00

21868,44»
9 513,515
4 925,45 5
3 170,13
1 322,935

910 200,00

1' 1 018 291,58

468 500,00

f

144 527,86

1 664 ()00,00

1 950 659,88

f 1 182 500,00

974 086,07 5 f 2 132 500,00

f 2 095 187,74

fl 800 800,0 0

f 1791729,54 5 f 3 042,700,00

f 3 1 1 3 479,32

991 500,00

894 414,90

RECAPITULATIE.
Voor onderhoud,

herstelling

en verbetering, toegestaan

Voor vernieuwing en nieuwe werken
Te zamen

.

.

.

f

idem
idem

f

1 800 800,00;

f

beschikbaar gesteld

3 042 700,00

idem

idem

4 843 500,00

idem

idem

1791729,54 5
3 113 479,32

f

4 905 208,86 «
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Voor onderhoud en benoodigdheden van den stoombaggormolon en de modderschouwen, waarvoor bij do begrooting vHn 1871 uitgetrokken is f 17 500, werd uitgegeven
een bodrug van f IL'370,15.
Voor huishuur-indemniteit en locaalhuur, by de begrooting op f 485 000 geraamd, werden f 547 459,20 beschikbaar besteld.
Wijze van uitvoering der werken. De bij gouvcrnomentsbesluit van 20 Junij 1871, n°. 14 (zie de noot op blz. 114
vorig verslag), gearresteerde algemeene voorwaarden, bevattendo vooischriften en bepalingen voor de uitvoering
en het onderhoud bij aanneming van werken, staande onder het beheer van het departement der burgerlijke openbare werken , verschillen in hoofdzaak niet van de vroegere
voorschriften ; alleen verdient vermelding de daarin thans
opgenomen bepaling, dat alle geschillen moeten worden
uitgemaakt door eene commissie van arbitrage, welke moet
zijn bonoemd , alvorens met de uitvoering van eenig werk
een begin mag worden gemaakt.
Volgens deu directeur uer burgerlijke openbare werken
gelukken de uitbestedingen slechts zeer zelden, in weerwil
van de getrouwe naleving van het voorschrift van art 38
der comptabiliteitswet en de bepalingen opgenomen in Indisch
Staatsblad 1870, n°, 3 9 , en in het Bijblad op het I?idisch
Si atablad n c . 2300, de B'rekking hebbende om de vrije
concurrentie te bevordern. Voor de werken , gedeeltelijk
met heerendienstpligtigen uit te voeren , werden , mede
volgens genoemden directeur, geen aannemers gevonden ,
omdat de combinatie van heerendienst en aanneming uit
den aard der zaak niet wel bestaanbaar is. Dat aanbestedingen van de uitvoering van werken geheel in vrijen
arbeid , en leveringen voor het grootste gedeelte of liever
bijna alle mislukken , werd toogeschreven aan de nog betrekkelijk geringe ontwikkeling des industrie, gebrek aan
bekwame aannemers en kapitaal, en aan moeijelijkheden
die op sommige tijden en op sommige plaatsen ondervonden
werden in het verkrygen van werkvolk en van materialen
(voornamelijk timmerhout en metselsteenen). Het is dan
ook regel dat bij eene uitbesteding zich in het geheel geene
inschrijvers opdoen en dat dus het opmaken der bestekken
vruchteloos blijkt geweest te zyn.
Intusschen wordt niets onbeproefd gelaten , wat het
gelukken der uitbestedingen maar eenigzins bevorderen kan
en wordt er steeds naar gestreeld om een klasse van a;innemors te vormen door, waar dit goedschiks geschieden
kan , bij gedeelten, werken bij onderhandsche aannemingen
te doen uitvoeren.
De aanbestedingen voor de levering van matorialen , ten
dienste van in daghuur uit te voeren werken waren nog
meer blootgesteld aan de kansen van mislukking. De
redenen hiervan zijn reeds in het vorig verslag (op blz. 114)
vermeld. De wijze waarop de uitvoering van werken , de
leveringen en het vervoer ten behoeve van den lande ,
waarvan de uitbestedingen mislukt zijn , zullen plaatshebben ,
wordt , indien zulks niet reeds in de betrekkelijke besluiten
bepaald is , overgelaten aan de hoofden der departementen

stuur het denkbeeld in overweging om even als ten aanzien
der woningen van districtshoofden plaats heeft ook de
regentswoningen voortaan buiton bemoeienis van den waterstaat , door do zorg van het gewestelijk bestuur te doen
bouwen en herstellen en daarbij van inlandsche materialen
gebruik te maken.
Bij een besluit van 21 October 1871 word als beginsel
vastgesteld dat het oprigtcn en onderhouden, waarnoodig,
van gebouwen tot het houden van zittingen der inlandsche,
door Europosche ambtenaren voorgezeten regtbanken in het
gouvernement van Sumatra's Westkust geschiedt voor
rekening van den lande. Bij te doene voorstellen tot oprigting van bureaulocalen ten dienste van de adsistentresidenten en controleurs moet gelet worden op de behoefte
aan eene zaal of een ruim vertrek tot het houden van de
vergaderingen der inlandsche regtbanken.

Toestand der werken , gebezigde materialen , beschadigingen.
Volgens den directeur was de toestand der openbare werken
in het algemeen bevredigend te noemen en was in de laatste
jaren daarin zelfs vooruitgang te bospouron ; veel viel er
evenwel nog te doen tot radicale verbetering van dien
toestand, waartoe echter het personeel niet toereikend was.
Het doel om werken van inlandsch maaksel (vooral
bruggen on duikers). die in de binnenlanden nog in menigte
worden aangetroffen en die veel aan onderhoud vorderen ,
door goed geconstrueerde werken te vervangen, werd steeds
in 't oog gehouden. In de aanschaffing van bouwmaterialen word hier en daar nog eenige moeijolijkheid ondervenden ; vooral aan djatihout was groot gebrek.
Vermits 's lands stapelplaatsen, welke vroeger in de
behoefte voorzagen, meest alle opgeheven zijn en het hout
niet dan met zeer veel moeite on tegen zeer hooge prijzen
bij particuliere houthandelaren ingekocht kon worden,
trachtte men zooveel mogelijk in het gebrek te voorzien,
door het honden van openbare aanbesteding voor de lovering van het voor den waterstaat benoodigde hout, met
vergunning aan den aannemer om het op den voet van
art. 9 , § b, van Indisch Staatsblad 1S65, n°. 96, in de onder
geregeld beheer gebragte djatihosschen van den lande te
kappen Zoo werd sedert een achttal jaron door een houtleverancier , in contract met het Gouvernement, voorzien
in de behoefte van de residentien Kadee en Bagelen en
van een groot gedeelte der afdeeling Salatiga (Samarang),
terwijl aan de behoefte der residentie Tagal op dezelfde
wijze werd voldaan. Voorstellen waren hangende om met
den annnemer een nieuw contract te sluiten voor de levering van hot in 'sGouveinements bosschen te kappen djatihout, niet alloen ten behoeve van de residentie Tagal,
maar ook van Banjoomas, waar eveneens dringende behoefte bestond aan djatihout, dat tot dusverre met groote
kosten en veel moeite van elders moest worden aangevoord.
In de behoefte aan hout in andere gewesten werd intusschen voorzien of door inkoop of door aankap in de niet
onder geregeld beheer gebragte djatihosschen van den lande,
waartoe de hoofden van gewestelijk bestuur, krachtens
art. 33 van evengomeld Staatsblad, vergunning mogen
van algemeen bestuur. In driegende gevallen, wanneer j verleenen
de beschikking van deze dopartemontschefs niet zonder j
Tegen misbruiken wordt gewaakt. Voor zoover het geschade voor den Staat kan wordi-n afgewacht, zal dit | bruik van djatihout wegens den aard van het werk niet
eveneens geschieden door de hoofden van gewestelijk
volstrekt gevorderd word, bezigdo men ook het in de
bestuur en de stations-komroandanten der zeemagt op de
bosschen omgevallen hout en wild hout van deugdzame
Buitenbezitttingon. Zoo werden , nadat de gehouden uitsoorten.
bestedin^en mislukt waren , verscheidene werken en ondorDe omstandigheid, dat in sommige residentien (als Pedeelon daarvan , met goed gevolg onderhands ter uitvoering
kalongan, .lapara, Rembang, Samarang on Soerabaija),
gegeven, en geschiedde de levering van materialen nu on
meerdere boschperceolon zullen worden geëxploiteerd, kan
dan bij onderhandsche aanneming.
in den bestaanden toestand, met betrekking tot de \erkrijgbaarheid van djatihout, eene gunstige verandering brengen.
Omtrent het gewoon onderhoud van 's lands burgerlijke
Tot het branden van kalk en het bakken van steenon,
openbare werken werd bij Indisch besluit van 28 November
was niet overal even gemakkelijk brandhout te verkrijgen,
1871, n°. 4 7 , bepaald, dat voor zooveel niet in heorendienst
voornamelijk niet in Japara en Banjoemas. Dit gebrek
behoorende te geschieden , het zal worden uitgevoerd in
aan brandstoffen heeft, zelfs in do residentie Batavia, den
daghuur en de daarvoor benoodigde materialen , voor zoo
prijs der in den handel verkrijgbare inlandsche metselver die niot uit 's lands voorraad kunnen worden verstrekt,
steenen van eenigszins goode qualiteit zeer doen stijgen.
onder 's hands zullen worden ingekocht.
De aanschaffing van andere bouwmaterialen, zoo als metsel Ten gevolge van de reorganisatie van het bestuur in
stoenen, vloersteenen en dakpannen, ging ook nog met
de Preanger regentschappon werden verscheidene vroeger
moeijelijkheden gepaard. Mon mogt zich echter verheugen
in heerendienst onderhouden werken en gebouwen, ten
in het feit, dat inlanders er zich moer op toeleggen om
lasto van den lande en onder bepaald toezigt van het dehet steenbakkers-ambacht uit te oefenen.
partement der burgerlijke openbare werken gebragt. Ter
besparing van aanzienlijko uitgaven is bij het Indisch beIn do binnenlanden van Sumatra's Westkust ondervond
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men , na de opheffing der steenbakkerijen en kalkbranderijen
der bevolking, over't algemeen veel moeite in het verkrijgen
der voor den waterstaat benoodigde materialen/, aangezien
de particuliere industrie er niet genoegzaam ontwikkeld
was om daarin te voorzien.
Te Menado werden vloertegels van goede qualiteit van
Manilla aangebragt; terwijl Kiouw van metselsteenen en
andere inlandscho materialen van Singapore uit, werd
voorzien.
De wegens hare goede hoedanigheid bekende dakpannen
uit Palembang werden in de naburige gewesten en in do
westelijke residentien van Java algemeen gebruikt on waren
gemakkelijk te verkrijgen. De door de bevolking gebrande
kalk echter kon wegens de slechte qualiteit door het
bouwdepartement dikwerf niet gebezigd worden, zoodat hot
genoodzaakt was daarvoor zelf' te zorgen.
Het ontbreekt op Java echtor niet aan geschikte grondstof tot erlanging van uitstekende kalk. In Midden- en
Oost-Java bezigt men daartoe de overal verspreid liggende
bergsteen. - In de residentie Batavia verdiende de uit het
Buitenzorgsche verkregen kalk verreweg de voorkeur boven
de uit koraalsteen gebrande. In het Bantamsche (afdeeling
Lebak) ontdekte men eene zeer goede soort kalksteen, die
beste kalk opleverde. In het Klergebergte (Bagelen) werd
fraaije kalkspaat gevonden en aan de zuidkust van Patjitan
kalksteen en marmer. In de afdeelingen Ngawi en P r o norogo der residentie Madioen vond op vrij groote schaal
eene geregelde exploitatie der steengroeven plaats; ook de
kalksteenbergen langs de zuidkust werden door inlanders
bewerkt. Voorts werd koraalkalk van goede hoedanigheid
langs de geheele kust van Timor vervaardigd. De exploitatie der koraalb anken is in handen van Timorezen en Rottinezen.
Overigens leverde de aanschaffing van inlandsche materialen weinig moeijelijkheid op. De materialen van Europeschen oorsprong werden uit 's lands voorraad verstrekt
of, indien ze daarin niet aanwezig waren, bij particulieren
ingekocht.
De aanschaffing van materialen, ten dienste van buiten
contract van aanbesteding in daghuur uit te voeren werk e n , geschiedde door den daartoe door het hoofd van gewestelijk bestuur in overleg met den eerstaanwezend ingenieur, aangewezen waterstaatsambtenaar (Indisch Staatsblad 1871, n°. 59) Deze bepaling (zie vorig verslag, bladz.
114) eerst kortelings in 't leven geroepen, droeg veel bij
tot vergemakkelijking van de uitvoering der werken en tot
verbetering der qualiteit van de geleverde grondstoffen,
daar de executant, persoonlijk aansprakelijk voor de deugdelijkheid van het door hem geleverde w e r k , er van zelf
toe gedwongen werd alle mogelijke moeite te doen tot het
verkrijgen van bouwmaterialen van de beste soort.
Ten gevolge van overstroomingen, welke in het begin
dezes jaars over een groot gedeelte van J a v a plaats hadden,
en welke zich in de maand Maart daaraanvolgende te
Samarang herhaalden, bezweken hier en daar de dijken
en bruggen en werd ook aan de wegen meer of minder
groote schade berokkend. Meer dan gewone inspanning
werd vereischt tot het beschermen der dijken en bruggen
e n , voor zooveel mogelijk, werden daaraan onmiddellijk de
vereischte voorzieningen aangebragt. Eene som van f 34000
werd door de Indische regering beschikbaar gesteld voor
het maken van eene steenen glooijing bij dat gedeelte van
den linker Porrongdijk , digt bij Gesseh (Soerabaija) 't welk
van de bandjirs veel geleden had.
Voor zoover do door de bandjirs weggeslagen bruggen
in den grooten postweg gelegen waren, werden ter verzekering van de communicatie, onmiddellijk stevige noodbruggen gemaakt.
De schade, door overstroomingen, aardbevingen en brand
veroorzaakt aan de landsgebouwen op J a v a , onder anderen
aan de adsistent-residentswoning en aan het koffijpakhuis
te Ban dj ar «Negara (Banjoemas) was van geringe beteekenis.
Grooter echter was die aan de adsistent-residentswoning en
het schoolgebouw te Benkoelen, veroorzaakt door aardschuddingen. De muren dier gebouwen scheurden op verscheidene plaatsen, terwijl de meeste andere gebouwen in
den omtrek min of meer beschadigd werden. De steiger
van de los- en laadplaats te Djeboes (.Banka) heeft van
i e t buitengewoon hooge water veel geleden. De noodige
herstellingen worden daaraan gedaan.

Werkvolk. Werkloonen. Over gebrek aan werkvolk, zoowel aan heerendienstpligtigen als aan vrye arbeiders, viel
in het algemeen niet te klagen; gedurende den padi-aanplant
echter, of wanneer de maaltijd der suikerfabrieken begon,
waren de heerendienstpligtiuen niet tot het vollo benoodigde
aantal beschikbaar. Op enkele plaatsen, zoo als in Bantam
en in Koeningan (Cheribon) werden wel eens moeijel\jkheden ondervonden in het verkrijgen van vrije werklieden.
In Djokjokarta en Soerakarta, waar do opgezotenen verpligt zijn tot verschillende diensten ten behoeve hunner
vorsten, ondervond men in het verkrijgen van vrije a r beiders veel bezwaar. Op het gebied der nijverheid staat
bovendien do inlandsche werkman in de vorstenlanden nog
op een lagen trap van ontwikkeling. Het ontbieden van
ambachtslieden was ook noodig in de aan die landen grenzende residentien Bagelen en Pekalongan, waar de ambachtsstand eveneens nog beneden het middelmatige blijft.
In de Lampongsche districten, waar de bevolking in het
geheel geene ambachten kent, moesten de ambachtslieden
uit het naburige Palembang en den ovorvval van J a v a
(Bantam) worden ontboden. In de behoefte van de residentie
Riouw aan werkvolk en ambachtslieden, werd van Singapore uit voorzien.
Op het eiland Banda, waar geen verpligte persoonlijke
diensten van de inboorlingen gevorderd mogen worden
(Indisch Staatsblad 1866, n°. 42), kostte het zeer veel moeite
vrije arbeiders (werkvolk en ambachtslieden) te bekomen.
Kwamen nu en dan vrije koelies, waaronder Christenen
en Mohammedaansche burgers van dat eiland, aan het
departement der openbare werken hunne diensten aanbieden, dan geschiedde dit alleen in tijden van nood of geldgebrek, dan wel om aan speelzucht te voldoen, waardoor
het loon van hunnen arbeid weder verloren ging.
Eene gunstige uitzondering maakte de residentie Westerafdeeling van Borneo, w a a r , onder de Chinezen, werkvolk en goede timmerlieden aangetroffen worden.
De werkloonen der vrije arbeiders en die der onderscheïdene ambachtslieden waren over 't algemeen billijk te noemen; aan de heerendienstpligtigen w e r d , zoo de arbeid
voor hen te bezwarend was, eenig loon benevens voeding
gegeven.
De wijze van uitbetaling der werkloonen, welke ingevolge Indisch Staatsblad 1829, n°. 2 1 , door gecommitteerden
geschiedde, was aan bezwaren onderhevig. Wanneer bij
voorbeeld de woonplaatsen der gecommitteerden (waartoe
in den regel gekozen moesten worden inlandsche ambtenaren,
die, aan hun werk gebonden, zich niet van hunne standplaats konden verwijderen), veraf lagen van de plaatsen
waar de werken werden uitgevoerd, waren de arbeiders
genoodzaakt groote afstanden af te leggen om hun loon te
ontvangen. En dit was weder van nadeeligen invloed op
het verkrijgen van werkvolk en veroorzaakte stijging van
loon.
De proef om dwangarbeiders bij openbare werken te
gebruiken heeft bewezen, dat van hen zoo doende, mits
onder streng toezigt, veel partij te trekken is. Die maatregel werd dan ook meer algemeen in toepassing gebragt.
Ook werden de dwangarbeiders, die daarvoor aanleg betoonden, in verschillendo ambachten geoefend en waren
er onder hen , die na expiratie van straftijd als timmerlieden enz. nog goede diensten aan de openbare werken
bewezen.
Werkkapitaal.
Aan de eerstaanwezende ingenieurs in
de verschillende gewesten op en buiten Java werden, even
als vroeger, door den Gouverneur-Generaal, met gebruikmaking van de laatste alinea van art. 49 der comptabiIiteitswet, uit 's lands kas doorloopende voorschotten verleend, om te dienen als werkkapitaal. Hiermede werden
gekweten de dagelijksche betalingen bij de uitvoering van
eenig werk onder eigen beheer.
Verdere mededeelingen. Daar de noodzakelijkheid gébleken was om het beplanten van de kruinen, talnds en
bermen der dyken te verbieden (zie by voorbeeld het
vorig verslag blz. 4 , onder Samarang), is de n keur tegen
het beschadigen van 's lands w a t e r w e r k e n " , opgenomen in
Indisch Staatsblad 1854, n°. 95), by ordonnantie van 30
December 1871 (Indisch Staatsblad n°. 226) aangevuld.
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BIJZONDERHEDEN OIITREXT SOMMIGE \VEI\KEN.

Wegen. Hoewel de wegen door onderscheidon primitiven toestand, nog niet overal bijzonder te roemen zijn,
valt echter, zoo als hiervoren reeds werd aangestipt, zeer
veel verbetering te bespeuren. Behoorlijke afwatering werd
evenwel bij vele wegen nog gemist.
De rigting van den grooten postweg langs de noord^ust
van J a v a is van dien aard, dat tegen overstrooming niets
valt te doen.
De toestand der binnenwegon was nog minder bevredigend. Intusschen wordt van wege het Europeesch en
inlandsch bestuur alles gedaan om ze door aanhoudende
zorg en gestadig toezigt, waar mogelijk, in bruikbaren
staat te houden.
Vele wegen, vooral op de hoofdplaatsen, droegen zelfs
de bewijzen van daaraan bestede groote zorg.
In het algemeen werd de behoefte gevoeld aan eene beknopte handleiding betreffende het aanleggen en onderhouden van wegen, en werd zoodanige handleiding, voor
pas beginnende ambtenaren bij het binnenlandsch bestuur
en ook met vrucht door jeugdige ingenieurs der openbare
werken te raadplegen, bij de directie der burgerlijke
openbare werken vervaardigd en bij besluit van den Gouverneur-Generaal van 5 Julij 1872, n°. 15, vastgesteld.
Het voornomen bestaat om de wegen ter hooi'dplaats
Batavia met behulp van dwangarbeiders door middel van
waterkarren te doen besproeijen , waarmede reeds bij wijze
van proef een begin is gemaakt. Dat gedeelte, waar langs
de paardenspoorweg (tramwayl rijdt, werd door de ondernemers in goeden staat gehouden.
Het onderhoud van eenige wegen in de residentie Batavia,
waarvoor tot dusver vaste werklieden waren toegestaan,
wier gemis aan technische kennis echter van ongunstigen
invloed gebleken was, zal voortaan, krachtens eene beschikking van December 1871, onder het toezigt dor plaatselijke ambtenaren van don waterstaat geschieden.
De verharding en verbetering van den grooten postweg
van Oender-andir naar Tjikandi (Bantam) is uitbesteed
aan eenen aannemer te Batavia voor ruim f 105 000. Op
ultimo Maart 1872 was dit werk bijna voltooid.
Voor de herstelling van den postweg tusschen Bekassi
en Tandjong Poera, gaande van de residentie 13ata\ia
naar Krawang, welke ten gevolge van de jaarlijksche overstroomingen in slechten staat verkeerde, werden do noodige
opnamen gedaan.
Met wijziging van Indisch Staatsblad 1836, u°. 6 on 14,
werd bij gouvernements-besluit van 29 Februarij 1872,
[Indisch Staatsblad n°. 32) bepaald dat de waterweg, loopende van ï a n a b a n g naar Buitenzorg van paal 3 tot paal 7
behoort tot de wegen der 1ste klasse, en do nieuwe zoogenaamde militaire weg van Buitenzorg naar de Preanger
regentschappen, bij ordonnantie van 28 Maart 1872 (Indisch Staatsblad n°. 58), alsnog uitdrukkelijk gerangschikt
onder de wegen der 1ste klasse, voornamelijk tot verzekering van de toepasselijkheid daarop der politie-bepalingen
op het gebruik van zoodanige wegen (Indisch Staatsblad
1858, ,n°. 107, en 1869, n°. 89).
De militaire weg in de aldceling Buitenzorg was op den
bouw van den dam en duiker te Tjikretek, eneen steonen
boo"brug over do Tjiodani na, voltooid. Intusschen werd
van dezen weg reeds door een zeer groot aantal voetgangers
en karren druk gebruik gemaakt.
Aan de verbetering van den transportweg van Manondjaija naar Bandjarin de Preanger rogeDtschappen, in 1871
aangevangen, werd met kracht voortgeworkt, zoodat die
w c op ultimo van dat j a a r , op weinige palen na, in eenen
voldoenden toestand verkeerde.
Tusschen Koeningan enTjamis(Cheribon), waar hot terrein
vooral bij het Tjendana-gebergte zeer geaccidenteerd is,
werd een nieuw tracé gezocht, terwijl dit ook plaats vond
om de communicatie te verbeteren tusschen de residentien
Rembang en Madioen, in de rigting van Ngrowo naar
Ngawi, waar do thans bestaande weg zeer mooijelijk te
berijden is. Evenzoo werd in den grooten postweg van
T;;"al naar Banjoemas, tusschen Margasari en Boemiaijoe,
waar slechts een bergpad bestond, oen weg getraceerd,
geschikt voor rijtuigonvorvoer. Ook voor het maken van
een nieuwen weg van Weleri naar Selokaton in het San-.arangsche werd een traee' gezocht.

De aangevangen opname voor dan aanleg van den grooten
militairen weg door de Da\jaloohoersche districten in Banjoemas (waardoor de zuidelijke grens der Preanger regentschappen met Tjilatjap en met den zuidelijken militairen
weg naar Bagelen verbonden zal worden), werden n a d e n
dood van den daarmede belasten adspirant-ingenieur, wegens
gebrek aan personeel, gestaakt. Om dezelfde reden konden
in Kadoe en Bagelen de terreinopnemingen voor den, door die
residentien aan te leggen militairen weg niet plaats hebben.
Het plan bestond om Ngawi (Madioen) en ï j a r o e b a n
(Rembang) mede in het militaire-wegennet op ta nemen.
De nieuwe weg, gemaakt om de afdeeling Grobogan
(Samarang) met het spoorwegstation te Goendik te verbinden,
voldeed zeer goed.
Eene verbinding van het oostelijk gedoelte van Demak
met het station Telawa was onderhanden.
De weg van Bezoeki naar Banjoewangl door het bosch
van Soemborwaroe waaraan dwangarbeiders worden te werk
gesteld, was zoo goed als gereed; alleen ontbraken nog
eenige bruggen, wier voltooijing in 1872 kan worden te
gemoet gezien.
Ook ter hoofdplaats van de Wester-afdeeling van Borneo
(Pontianak) werd met behulp van dwangarbeiders eens weg
aangelegd naar de Boeginesche vestiging te Soengei-Kahap,
aan het zeestrand gelegen.
De wegen ter hoofdplaats Banjermasin, aangelegd op
boomstammen, hadden voortdurend iu den westmousson veel
te lijden van de hooge waterstanden. De weg van Mengala naar Negeri-besaar (Lampongsche
districten; afdeeling ï o e l a n g Bawang) ^was in den westmoesson nog onbegaanbaar, daar het moeras van T a n a ragan niet kon omgetrokken worden. Do gemeenschap
geschiedde daar hoofdzakelijk te water.
De bergweg van Kepahiang naar de grens van Benkoelen is geheel voltooid, alsmede de nieuwe weg van
Mandi-aner naar Tebing Tinggi (Palembang).
In de afdeeling Aijer-Bangis (Rau) werd een tracé gevonden voor een karrenwog van Rau naar Randjo-batoe
tot Macara-Sopongi en begaanbaar gemaakt.
De weg tusschen Pandjalman en Doekoe naar de Padangsche Bovenlanden was in herstelling en zou spoedig voltooid zijn.
De wegen in de residentie Tapanoli hadden van de
zware regens veel geleden.
De nieuwe weg vau Solok naar Padang was over eene
lengte van 14 palen op de vereischte breedto (9 ellen) gebragt, zoodat nog 6 puien bewerkt moesten worden. I n tusschen werd een onderzoek ingesteld naar de mogelijkheid
om een gedeelte van dien weg te verleggen, en een nieuw
tracé gezocht voor eenen weg van Fort de Koek naar LoeboeSikoping, ter vervanging van den bestaanden, die door
sterke hellingen en ongenoegzame breedte voor voertuigen
niet gebezigd kon worden. De weg die Fort de Koek met
do Benedenlanden verbindt, was d a a r , waar hij door de
kloof van de Batang-Singalai:g loopt, uiterst moeijelijk ,
zoodat het noodzakelijk was om een ander tracé te zooken.
Een op 13 Mei j l . van Padang ontvangen telegram
meldde dat de weg in de kloof bij Padang-Pandjang op
22 plaatsen was ingestort, waardoor de passage voor voertuigen gestremd en do afvoer van koffij verhiudord word.
Tot spoedige herstelling der communicatie waren bij het
afzonden van het berigt bereids 5000 a 6000 man in het
werk gesteld.
Omtrent den staat der wegen on bruggen in de Vorstenlandon is van Regeringswege een onderzoek bevolen. (Zie
hieromtrent het medegedeelde onder «Bruggon, duikers enz.")
Brugjen , duikers enz. In den toestand dor bruggen en
duikers is, volgens de ontvangen opgaven, in don loop
vah 1871 veel verbetering gekomen. Een zeer groot aantal
van inlandsch maaksel zoowel op den grooton postweg als
elders, waar veel communicatie w a s , werd vervangen door bruggen en duikers van duurzamo materialen ,
onder technisch toezigt, met inachtname eener gepaste zuinïglieid, ontworpen en gemaakt.
Op enkele plaatsen, waar de groote postweg langs het
strand loopt, zijn bij de vernieuwing van bruggen de houten jukpalen, die veel geleden hadden van den zeeworm ,
vervangen door ijzeren schroefpalen.
Verscheidene houten en gemengd ijzeren en houten brug-
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gen van vry groote spanning werden gelegd, ook op enkule
plaatsen op de Buitenbezittingen. Onder anderen werd op
Celebes de Amerikaansche brug over de Segiri'rivier in
den weg tusschen Makassar on Maros voltooid Deze brug
van 38 meters spanning, voldeed zeer goed en bragt veel
bij tot vermeerdering van hot verkeer.
Het leggen over de ïjikao-rivier nabij Poerwakarta (Krawang) van de door do firma ENTHOVEN EN C°. te ' s G r a venhage geleverde ijzeren brug, vond navolging bij den
soesoehoenan van Soerakarta, die op eigen kosten een
yzeren brug liet leggen over de Gendangrivier in den postweg naar Djokjokarta.
Van het leggen eener ijzeren brug over de Tjidani, in
den nieuwen militairen weg tusschen de Salak en de Gedeh,
op do grens van Buitenzorg en de Preangor regentschappen ,
w e r d , wegens de daaraan verbonden bezwaron van transp o r t , afgezien, en besloten in plaats daarvan te bouwen
eene gemetselde steenen boogbrug van 21 meters spanning,
waarvan de uitvoering wordt aanbesteed. Aan den grooten
gemetselden duiker en den dam in het ravijn van de Tjikretek, mede gelegen in den nieuwen militairen weg, werd
met kracht gewerkt. Groote moeijelijkheden werden daarbij
door plotseling met kracht opkomende bandjirs ondervonden, maar ook overwonnen.
' Met den bouw van de steenen boogbrug over de LohOeloe-rivier in de residentie Bagelen, waarvan e'éne boog
met 34 meters spanning, is een aanvang gemaakt.
De tusschenkomst der Indische regering werd ingeroepen
tot Verbetering van den toestand der bruggen en wegen in
de Vorstenlanden, die door de vorsten dier rijken op eigen
kosten gemaakt en onderhouden moesten worden, doch aan
welke verpligting zeer slecht werd voldaan. Dien ten gevolge
werd een onderzoek bevolen naar de noodzakelijkheid van
rivierovergangon buiten die van don spoorweg en naar de
minst kostbare en toch voldoende constructie der te makon
bruggen. Voor 's hands kan worden vermeld, da} in Soerakarta een brug over de Solo-rivier te Djoeroek, in den
grooten postweg van Soerakarta naar Ngawi (Madioen),
en in Djokjokarta eene brug over de Lempor-rivier in
den grooten postweg naar Mangelang (Kadoo) in de eerste
plaats als onmisbaar worden geacht.
Rivieren , waterleidingen (1). Met betrekking tot hetgeen
gedaan werd tot verbetering der rivieren en kanalen, niet
met het irrigatiewezen in verbaud staande, zijn de volgende
berigten ontvangen.
Afgescheiden van de in overweging zijnde plannen om
den waterafvoer der rivier Tjidoerian in de residentie
Batavia, ter voorkoming van overstroomingen in de afdeeling
Tangerang te verbeteren en om de Mokervaart (eene leiding
uit de Tjidani) in het belang van den handel te kanaliseren ,
zullen ten gevolge van de in de maand Januarij jl. te
Batavia geheerscht hebbende overstroomingon, waardoor
zoowel de inlandsche en Chinesche als Europesche wijken ,
zelfs in hooger gelegen buurten, onder water werden gezet, maatregelen worden getroffen, ten einde door het wegnemen der oorzaken, die over-troomingen voor den vorvolgo zooveel mogelijk te voorkomen. Daartoe werd eene
commissie van deskundigen benoemd, die onder dagteekoning van 10 Kebruarij 1872 een rapport heeft uitgebrgt
(opgonomun in do Javasche Courant van 27 Februari) 1872,
n". 17), hetwelk in handen werd gesteld van don resident
van Batavia met opdragt, in den geest daarvan met den
meesten spoed opname te laten doen, en daarna, voorzien
van de noodigo projecten en begrootingen, de betrekkelijke
voorstellen in te dienon door tusschenkomst van den directeur der burgerlijko openbare werkon. Blijkens een onder
dagteekening van 15 Mei 1872 ontvangen berigt, waren
de opnamen — die met kracht worden voortgezet — nog
niet beëindigd.
Intusschen is de directeur der burgerlijke openbare
werken uitgenoodigd te berigten of het zich laat aanzien
dat reeds iets van belang kan worden tot stand gebragt,
vóór het invallen van den aanstaanden westmoesson ter
voorkoming van overstroomingen to Batavia. (2)
(1) Over werken in het belang- van den landbouw, zie men hoofdstuk
O . afdeeling I , g 1 onder • Rijstcultuur enz."
(ï) "Volgens onlangs ontvangen rapporten bestaat de mogelijkheid,
dat nog voor den aanstaanden westmoesson de afsluiting van de Bache-
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van 1872.
Het in 1871 voltooide werk tot ontlasting van het overtollige water in de buurten van Kobon-Siri en Gang-Scott,
ter hoofdplaats Batavia, is gebleken goen voldoende capacitoit te bezitten.
Samarang werd, na de bandjirs in de maand Januarij
j l . , in de maand Maart ten tweeden male, ten gevolge van eene
dijkbreuk, met al zijne voorsteden onder wator gozet. De
dijkbreuken werden hersteld en de dijken der rivier binnen de stad versterkt.
Van het denkbeeld om voor Samarang eene commissie
te benoemen tot het beramen van de middelen ter voorkoming zoo veel mogelijk van eene herhaling van dergelijke rampen, werd sedert afgezien, omdat blijkens berigt
van den directeur der burgerlijke openbare werken, deze
omtrent do zaak reeds met den resident van Samarang in
overleg was getreden en do noodigo voorstellen eerlang
konden worden tegemoet gezien. Daarop is door genoemden
directeur aan de L'egering aangeboden hot door den ingenieur ter zake uitgebragt rapport, waarvan een extract is
opgenomen in de Javasche Courant van 26 April 1872,
n°. 34. Het in dat rapport aangegeven plan om de hoofdplaats Samarang voor ovorstroomingen te behoeden is door
den Gouverneur-Genoraal bij een besluit van 18 April
1872 vastgesteld , en de directeur der burgerlijke openbare
werkon, aangeschreven , om zorg te dragen dat de noodigo
voorstellen tot uitvoering van dat plan binnon twoe maanden
worden ingediend.
Intusschen is, even als voor Batavia is geschied, do
directeur der burgerlijke openbare werken uitgenoodigd ,
om te berigten of het vooruitzigt bestaat, dat reeds iets
van belang kan worden gedaan , vóór het invallen van den
aanstaanden westmoesson ter voorkoming van overstroomingen in de residentie Samarang (1).
I n de afdeeling Buitenzorg werd een onderzoek ingesteld
naar de mogelijkheid van eene verlegging der Tjiliwongrivier, ter beveiliging van 's lands plantentuin te Buitenzorg.
Tot verbetering van de bevaarbaarhoid der Tjitarum*
rivior in het Krawangsche werd last gegeven om de daarin liggende wadasbanken uit te koppen , waardoor tovens
het vervoer van 's lands producten zou worden vergemakkelijkt.
Het ontwerp tot beteugeling der Rambattan-rivior in
Cheribon, ter voorkoming van overstroomincen, werd in
behandeling genomen. In de schutsluis van Melierip (Soerabaija) werd met goed gevolg een nieuwe waaijerdeur met
puntdeuron aangebragt, ter vervanging van de oude deuren,
die 24 jaren dienst hadden gedaan
Do quaestie betreffende het gotenstelsel ter hoofdplaats
Cheribon, in het vorig verslag (bladz. 117) vermeld, is
nog niet uitgemaakt, vermits daartoe nog uitgebreide opnamen noodig zijn , die wegens gebrek aan personeel niet
hebben kunnen plaats vinden. Thans wordt er mot kracht
aan gewerkt.
Havenwerken. In een schrijven van 't laatst van 1871
constateert de directeur der burgerlijko openbare werken,
dat in do laatste jaren aan vele havens in Indie verbeteringen zijn aangebragt, dan wel voor uitvoering gereed
zijn en dat men weder andere verbeteringen op hot oog
heeft, dio even wol nader onderzoek vereischen. Wanneer
men door verbeteringen, die aan de behoeften des tijds beantwoorden — zoo leest mon in dat schrijven — verstaat
het verschaffen van dib middelen , die eene versnelde stoomgemoenschap noodzakelijk doen worden, dat is overal
regtstreeksche gemeenschap van de schepen met den wal
en de gelegenheid om te repareren; en te dokken, dan komt
men tot het besluit, dat die middelen nog bijna overalontbreken. Hierbij moet evenwel niet uit het oog verloren
rachtsgracht te Batavia zal tot stand komen. Daardoor en door de bedijking van de kali-Angke, zal het water, dat door de Mokervaart uit
de Tjidani te Tangerang naar Batavia stroomt en het water uit die kali
belet worden de stad onder water te zetten. Ook de watertoevoer van
de Krokotrivier zal door het elders heenleiden van een bandjirwerende
leiding nabij de dessa Oetan in de afdeeling Buitenzorg worden verminderd.
(1) Volgens onlangs ontvangen rappjrten luidde het antwoord ontkennend. Door dien directeur was echter een voorstel gedaan tot het
maken van een aneidingskanaal om de Samarangsche rivier bij hooge
waterstanden te ontlasten.
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worden — zoo gaat de directeur voort — de ongunstige
toestand, waarin men, vooral wat de noordkust van Java
betreft, voor don aanleg of de verbetering van bavens en
reeden verkeert. Die kust is bijna overal aanslibbende,
zoodat alle aangelegde werken op den duur moeten wordon
verlengd. Eerst op vrij grooten afstand uit de kust wordt
de noodige diepte voor groote schepen aangetroffen. Het
geringe verval der gotijden langs Java's noordkust, die
waar dat verval groot i s , zoo als in Nederland, zoo krachtig
zou kunnen medewerken om de havens en reeden op diepte
te houden, zoowel als het ontbreken dan wel het door de
enorm hooge transportkosten onbereikbaar zijn van goede
materialen voor zeewerken geschikt, zijn de voorname
hinderpalen tegen het bouwen van havens voor groote
zeeschepen langs die kust.

en losplaats door een spoorweg met de stad te verbinden.
De verwezenlijking zal voor Samarang misschien moeijelgk
zijn toe te passen. Ten overvloede is er de aandacht op
gevestigd en gewezen op het groote belang voor handel en
scheepvaart gelegen in het maken van eene behoorlijke
gemeenschap tusschen Samarang en de reede , welke , b\j
herhaling, van regeringswege aan den handel in Indie ia
toegezegd.

I n de behoefte aan meerdere ruimte dan het eigenlijke
havenkanaal te Batavia aanbiedt voor aanlegplaats van
geladen praal)wen zal worden voorzien, door het maken
eener binnenhaven tegenover den Kleinen Boom, waartoe
in Augustus 1871 besloten is, en de beëindiging van welk
werk, volgens berigten van December 1871, binnen een
korten tijd mogt worden te gemoet gezien.
I n Julij 1871 werd aan den directeur der openbare werken magtiging verleend om de in 1868 ten behoeve van de
havenwerken te Samarang aangeschafte stoomsloep van
die plaats naar Batavia te doen overbrengen ton einde
aldaar tijdelijk te worden gebezigd, hoofdzakelijk in het
belang der havenwerken, alsmede van andere 's lands
openbare werken.
Aangaande de beste middelen om de schepen op de reede
van Batavia in meer regtstreeksche verbinding met den
vasten wal te brengen (thans moet men zich voor die gemeenschap, langs het zoogenaamd praauwvaartkanaal, van praauwen bedienen), zijn bij herhaling plannen geopperd, die öf
niet doelmatig, öf slechts van twijfelachtig nut bevonden werden. Laatstelijk zijn in Indie twee nieuwe plannen op den
voorgrond getreden, die meer aanbeveling schenen te verdienen , en ten gevolge waarvan door den Gouverneur-Generaal
het denkbeeld is in overweging gegeven om, ten oosten van
het havenkanaal, een nieuw, groot bassin te doen bouwen.

Ofschoon de uitdieping van de haven te Cheribon, waarop
in 't vorig verslag gedoeld werd, niet zonder gunstig gevolg is gebleven, dreigen die goede resultaten, door de in
den westmoesson plaats hebbende aanslibbing , reeds weder
te worden tw niet gedaan.
Het afdoende middel om blijvend verbetering aan to
brengen, zou ook hier b'estaan dat buiten de haven wierden
gesloten de riviertakken , die daarin thans haar water loozen.
Een daartoe strekkend ontwerp is bij den eerstaanwezend
ingenieur in de residentie Cheribon in overweging.

Het in het najaar van 1867 te Samarang hervatte werk
aan een zeekanaal afgescheiden van de rivier, nad<-rt thans
zijne voltooijing. De hootden zijn van gestorten steen, uit
de groeven van Tangoeng, in de nabijheid van den spoorweg Satnarang-Vorstenlanden. De mogelijkheid om dit
materiaal te verkrijgen, en met een hulpspoor tot op de
plaats van storting aan te voeren, heeft veel bijgedragen
om den goeden uitslag van het werk te verzekeren. Een
kostbare schutsluis om de praauwen van het zeekanaal in
de rivier te schutten is thans in aanbouw. Ofschoon ook
de hoofden van dit zeekanaal door de aangroeijing van de
kust op den duur verlenging zullen vorderen, voldoet het
dus verkregen kanaal toch aan al de eischen derpraauwvaart.
Onlangs is aan eenigo particulieren concessie verleend tot
het in de vaart brengen van een stoomvaariuig bestemd
voor het afhalen en brengen van goederen en passagiers
van on naar de reede. Ook hierdoor wordt aan eene
dringend gevoelde behoefte voldaan.
In verband met eon rapport van den hoofdingenieur
CALAND, van 5 Januarij 1872 (die in de zaak der Samarangsche havenwerken reeds vroeger werd gehoord) is den
Gouverneur-Generaal in overweging gegeven, bij de voortzetting der werken, de wenken en opmerkingen in dat
rapport vervat te doen ter harte nemen, en tevens te
onderzoeken in hoever het daarin behandelde denkbeeld
omtrent het maken eener aanlegplaats voor zeeschepen zou
kunnen worden verwezenlijkt) De strekking toch van het
onderhouden werk betreft, zoo als gezegd , de voltooijing
van het praauwenkanaal, dat, volgens den directeur der
burgerlijke openbare werken, later wel kan worden dienstbaar gemaakt aan de damverlenging voor zeeschepen , maar
dan toch vooreerst de voor den handel zoo gewenschte
afdoende verbetering in 't verschiet laat. Om zulk eene
verbetering, ten bate der groote scheepvaart, voor Samarang te verkrijgen , is ook de vraag gerezen , of' welligt
niet te denken ware aan een plan, om de eigenlijko laad-

E r bestaan to Soerabaija en niet ver van daar te Grissee
door particulioren tot stand gebragt middelen om de schepen
te kielen.
Een plan tot verlenging van den stroomleider aan den
mond der Solo-rivier, ten einde de slibben te dwingen
zich meer om de noord uit te breiden, is in behandeling.

De onderhanden zijnde werken te Tagal (zie vorig verslag blz. 118) bestaande in het herstellen en verlengen der
hoofden en het uitdiepen van voorhaven en havenmond ,
kunnen binnen kort gereed komen. Ook is alles voorbereid
om de Gong-rivier, die nog gedeeltelijk haar water in de
haven ontlast en daardoor aanslibbing veroorzaakt, daarvan geheel af te sluiten. Na voleindiging van een en ander
denkt men over te gaan tot het uitdiepen en bekaden der
binnenhaven.
lntusschen is het tijdelijk los- en laadhoofd te Tagal
vernieuwd en heeft de zeewering bewesten de haven de
vereischte herstellingen ondergaan.
Voor de gemeenschap van Probolinggo met de reede ,
door middel van praauwen , is een havenkanaal met binnenhaven aangelegd, welk kanaal evenwel van lieverlede is
vervallen. Het uiteinde der zeehoofden is geheel vernield
en gelijk met den bodem der zee afgeslecht, terwijl de
haven is opgeslibt. Reeds in 1865 was een volledig ontwerp tot voorziening opgemaakt en goedgekeurd, maar de
aanbesteding mislukte, en bij de voorbereiding der uitvoering werden allerlei mooijelijkheden ondervondon. In
1870 zou het tot eene uitvoering komen, doch toen bleek,
dat de langs de kust loopende zeestroom zeer gunstig op
het verdiepen gewerkt had; zoodat de te vernieuwen hoofden
veol minder lang behoeven te worden dan de in 1865 geprojecteerde.
Een nieuw project werd derhalve opgemaakt en goedgekeurd en bij eene op 27 April jl. ter zake gehouden
uitbesteding is het werk aangenomen voor de som van
f484 500. De haven zal alsnu eene diepte verkrijgen in het
begin 2 meters onder laag water en verder op, benevens
in de eigenlijke kom , 1,60 meter onder laag water. Tevens
is aan den aannemer vergund, gebruik te maken van een
uit Nederland bestelden baggermolen, bestemd om later de
haven op de noodige diepte te houden.
De reede van Tjilatjap is eene schoone kom, volkomen
gedekt door het eiland Noesa-Kambangan. Het zou daar
welligt niet moeijelijk zijn door een uit te brengen hoofd
eene regtstreeksche gemeenschap met de schepen tot stand
te brengen.
Daar deze haven tot nu toe buiten de voornaamste
handelswegen ligt, en derhalve weinig gemeenschap heeft
met Noord-Java, is zij voor den handel van weinig belang.
Komt evenwel eene spoorwegverbinding èn met Bandong
en Batavia, èn met Djokjokarta en Samarang tot stand,
dan heeft die haven, vooral voor den handel op Australië,
welligt eene schoone toekomst.
De gemeenschap van Padang met de reede is zeer gebrekkig en wordt door onstuimig weder dikwijls gestremd;
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zij heeft plaats door praauwen, die van do reede, om den
Apenberg hoon, de rivier binnen varen. De rivier van
Padung komt evenwel niet op de reede in zeo, docli benoorden den Apenberg; zoodat de praauwen behalve de
moeijelijkhedon in den riviermond, alvorens de reede te
bereiken, den langen en door de branding op de klippen I
aan den voet van den berg, dikwijls gevaar vollen weg I
over zee moeten afleggen. De riviermond wordt hier be- ;
lemmerd door het zand , dat de branding op de kust in
de rivier worpt; terwijl de stroom niet sterk genoog is dat
beletsel op te ruimen. Langs Padang neemt de rivier eene
bogt met do holle zijde naar de stad gekeerd, waardoor
de stroomgeul aan den tegenoverliggenden oever loopt en
de rivier dus juist langs de kade van de stad ondiep is.
Aan dit bozwaar tracht men sedert jaren te gemoet to
komen door baggeren , dat evenwel niet anders dan eeno
tijdelijke verligting gaf. Eerst onlangs heeft m e n , ten
einde dio geul digter bij do kade te krijgen, het radicaler
middel van bekribbing toegepast
Volgens den directeur der burgerlijke openbare werken
schijnt geeno afdoende verbetering te kunnen worden verkregen zoolang men aan de rivier als waterweg blijft vasthouden, daar, al was het mogelijk den riviermond in goeden^
toestand te brengen en te houden, toch altijd nog de lange en
gevaarvolle weg om den Apenberg heen voor de praauwen
zou overblijven. Naar zijne meening zou het daarom welligt
de voorkeur verdienen, om den smallen bergzadel, die
den Apenberg aan het overige gebergte verbindt, door te
graven en eenen weg (of liever spoorweg) aan te leggen
langs de kust tot aan de uiterste landtong van het eilandje
Klein Pisang, dat vlak bij de kust gelegen en bij laag
water daarmede reeds verbonden is. Padang kan dan worden
bereikt door eene brug over de rivier.
Reeds in 1871 is aan den eerstaanwezend ingeniour in
het gouvernement van Sumatra's Westkust opgedragen een I
onderzoek in te stellen naar de mogelijkheid om dit denk- ;;
beeld te verwezenlijken. Padang zou daardoor in bijna ;
regtstreeksche gemeenschap met hare reede zyn gebragt. |
Ten gevolge van dit onderzoek is men tot de overtuiging I
gekomen, dat van Padang geene goede haven te maken i
is, geschikt om daarop een spoorweg te doen uitloopen,
en dat naar eene andere spoorweghaven moet worden omgezien', waartoe het eerst in aanmerking komen de bezuiden Padang gelegen baaijen, namelijk de Brandowijns-,
de Boengoes- of de Troessonbaai. Door voorloopige onderzoekingen is reeds het uitzigt geopend, dat do meest nabij
Padang gelegen Brandewijnsbaai daartoe zou kunnen
worden bestemd.
Ten aanzien der overige Indische, havens en afscheepplaatsen en wat daarmede in verband staat, wordt nog
het volgende aangeteekend :
Met de verlenging der havenhoofden te Karang-Antoo
en van het westelijke havenhoofd te Anjer (residentie Bantam), waarmede nog geen begin gemaakt is, zal te gelijker
tijd gepaard gaan het uitdiepen der haven op sommige
ondiepe plaatsen.
De toestand van de reede van Pekalongan, waar zich
eene zandbank gevormd heeft, is niet verbeterd.
De bouw van een ijzeren schroefpalen- zee- en landhoofd
te Muntok (Banka) wordt geregeld voortgezet.
Het landingshoofd te Riouw wordt gerepareerd.
T e Pontianak wordt een nieuw overdekt havenhoofd
gebouwd.
Aan de zeehoofden te Menado, Kenia en Gorontalo blijft
de zeeworm schade aanrigten; dat te Menado is na de
laatste reparatie in goeden staat."
De beschoeijing langs het zeestrand te Ternate is door
de hevige branding in de maanden November en December
1871 voor meer dan de helft verwoest. Eene proefneming
met het maken van een gemetselden kaaimuur voldoet zeer
goed.
De blijkens het vorig verslag (blz. 118) door kettinggangers in zee uitgebouwde temporaire bamboezen laadbrug van 500 meters lengte by Telok Betong (onder do
Lampongsche districten) is gehtel vergaan en wordt vervangen door een uit koraalsteen zamengestold zjehoofd,
dat binnen kort voltooid kan zyn. Ook hierbij wordt van
den arbeid van kettinggangers partij getrokken.
T e Siboga wordt een nieuw zeehoofd gebouwd.
Bijblad van de Mederlandsche Staata-courant. —

III.

SPOORWEGEN EN ANDERE VERBETERDE
VAN VERVOER TE LAND.

MIDDELEN

Na ontvangst van het rapport der bij Koninklijk besluit
van 22 Februarij 1871, n". 12, ingestelde commissie en
van het advies der Indische regering omtrent don aanleg
van spoorwegen op J a v a (zie vorig verslag blz. 119), werd
den fiden November 1871 aan de Tweede Kamer een wetsontwerp aangeboden (n°. 5 7 der gedrukte stukken 1871 tot
1872), waarin werd voorgesteld voor rekening van den Staat
op Java spoorwegen aan te leggen in de volgende rigtingen:
van den spoorweg Batavia-Buitenzorg naar
van Tjilatjap naar

Bandong;

Djokjokarta;

van den spoorweg Samarang-Vorstenlan den naar Pasoeroean, Soerabaya en Malang.
Ken nader onderzoek werd voorbehouden omtrent do
vraag, op welke wijze de verbinding tusschen Westelyken Midden-Java zou zyn tot stand te brengen.
Naar aanleiding van het Voorloopig Vorslag der Tweede
Kamer, werd bij Memorie van Antwoord van 6 April 1872
een gewijzigd wets-ontwerp aangeboden, waarbij werd voorgesteld den aanleg der bedoelde spoorwegen bij voorkeur
te doen geschieden op daartoe te verleenen concessien. De
opnemingen, ter voorbereiding van den aanleg, zouden
echter voor rekening van den Staat gedaan en de gronden,
zoolang geen concessie was verleend, ten name van den
Staat onteigend worden. Ook met den aanleg zou voor
rekening van den Staat een aanvang worden gemaakt,
wanneer geen concessie zou zijn verleend op het oogenblik
dat met den aanleg kon worden begonnen, na voltooide
opneming en onteigening.
Het wets-ontwerp werd tevens op die wijze ingerigt, dat
het mede gelegenheid gaf om van Staatswege opnemingen
voor spoorweg-aanleg te doen op Sumatra.
Sedert is (brief aan den Voorzitter der Tweede Kamer
van 28 Augustus 1872, lit. A , n°. 17), het wets-ontwerp
ingetrokken, uit overweging dat nog een stap verder moest
worden gegaan, dan bij de Memorie van Antwoord geschiedde, en de aanleg en exploitatie der spoorwegen op
Java geheel aan den particulieren ondernemingsgeest overgelaten moest worden.
Het voornemen bestaat om, voor zooveel noodig met
medewerking der wetgevende magt, de algemeene voorwaarden vast te stellen, waarop concessien voor den aanleg
van spoorwegen op J a v a zullen kunnen worden uitgegeven.
In verband daarmede moeten eenige voorloopige concessieaanvragen , welke tot dusver bij de Regering ontvangen
zijn, voor 's hands buiten beschikking blijven.
Do bedoelde opnemingen op Sumatra zullen voortgang
kunnen hebben, wanneer de daarvoor bij de Indische begrooting van 1873 aangevraagde fondsen door de wetgevende magt zullen zijn toegestaan. Die opnemingen zyn
noodig om tot eene beslissing te komen aangaande de
vraag, wat moet worden gedaan om tot eene afdoende verbetering der communicatiemiddelen op Sumatra te geraken.
Daarop werd dan ook aangedrongen in het aan de StatenGeneraal medegedeelde rapport van den myn-ingenieur W.
H. DE GREVE , over het Ombilien-kolenveld in d e P a d a n g sche bovenlanden en het transportstelsel op Sumatra's
Westkust (zie vorig verslag bladz. 209).
Concessie voor den aanleg van spoorwegen in Nederlandsch Indie konden, volgens het Koninklijk besluit van
31 October 1852, lit. H22 (Indisch Staatsblad 1853, ii». 4)
alleen worden verleend door den Gouverneur .Generaal.
Wanneer echter rentegarantie of andere Staatshulp wordt
gevraagd, kan de Gouverneur-Generaal niet beslissen zonder medewerking van het Opperbestuur, dat derhalve in
vele gevallen het laatste woord zal te spreken hebben in
de onderhandelingen met concessionarissen. De bepaling,
dat de Gouverneur-Generaal alloen in elk geval de concessie verleenen kan , zou dus dikwijls tot noodeloos openthoud in de beslissing op concessie-aanvragen kunnen
leiden. Daarom is bij Koninklijk besluit van 13 Augustus
1872, n°. 62, het besluit van 1852 in dien zin gowyzigd,
dat concessie kan worden verleend door den Koning, wanneer rentegarantie of Staatshulp zal worden gevraagd door
den Gouverneur-Generaal, wanneer geene ondernteuning
van Staatswege wordt verlangd. Door deze wijziging wordt
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in geonerlei opzigto te kort gedaan aan den invloed, dien
het Indisch bestuur moet hebben op de beoordeeling der
concessie-aanvragen.
§ 1. Stoomspoorwegen.
Vermits het algemeen reglement voor de spoorwegdiensten in Nederlandsch Indie (Indtsch Staatsblad 1866, n". 132),
eenige artikelen bevat, strijdig met de concessien voor de
spoorwegen Samarang-Vorstenlanden en Batavia-Buitenzorg, wordt oene herziening van dit reglement voorbereid
Daarbij zal te letten zijn op eene quaostie, die zich heeft
voorgedaan mot betrekking tot de toepassing van art. 227,
luidende: " de ambtenaren belast met het opsporen der
misdrijven en alle verdere beambten van politie hebben
vrijen toegang tot den spoor wog en tot de daartoe behoorende gronden en gebouwen , tot gebruik van reizigers bestemd". Met het oog op de tegenwoordige redactie v.m
dit artikel heeft het comité van bestuur der NederlandschIndische Spoorwegmaatschappij , toen onlangs clandestien
aangekapte houtwerken, per spoortrein naar Samarang
overgevoer1 , door de politiebeambten waren opgeëischt,
de vraag gesteld, of allo hoogere en lagere beambten der
justitie en politie het onbeperkte regt hebben om op eigen
gezag, ten allen tijde, en op allo stations en halten georganiseerde spoorwegtreinen geheel of gedeeltelijk aan- of op te
houden, wagens en rijtuigen daaruit te nemen en zich iu
het bezit te stollen van daarin geladen goederen.
Do beantwoording dezer vraag, waarbij niet uit het oog
mag worden verloren do omstandigheid, dat de spoorweg
voor een proot gedeelte loopt over het grondgebied van
Soerakarta en Djokjokarta, alwaar do vorsten nog eigen
regtsmagt bezitten, is een punt, dat thans de aandacht
van bet Indisch bestuur bezig houdt.
Omtrent do in aanleg en gedeeltelijk in exploitatie zijnde
spoorweglijnen Samarang- Vorstenlanden en Batavia-Buitenzorg, kan het volgende worden vermeld:
1°.

Samarang-Vorstenlanden.

Zoo als in het vorig verslag blz. 120 is vermeld, waren
door de Spoorwegmaatschappij — behoudens de renten —
den lande de haar door den Gouverneur-Generaal verleende
voorschotten torugbetaald. Ook de renten zijn later door
haar voldaan.
De termijn van 8 j a r e n , voor het voltooijen en in exploit itie brengen van dien spoorweg, bij art. 23 der concessi'; gesteld, is met 2 jaren verlengd, daar de maatschappij heeft voldaan aan de voorwaarde van die verlenging, gesteld bij de overeenkomst van 80 Augustus 1870
(zie \orig verslag blz. 119).
Ten aanzien der verpligting door de Spoorwegmaatschappij
bij do concessie aanvaard, om den spoorweg SamarangVorstenlanden in verbinding te brengen met de Solo-rivier,
zij het volgende aangeteekend.
Toen art. 4 van het wets-outwerp. waarbij werd voorgesteld de Nederlandsch-lndische Spoorwegmaatschappij van
de bedoelde verpligting te ontheffen, ten gevolge van het
amendement der Tweede Kamer was vervangen door do
bepaling, dat aan de maatschappij een uitstel werd verleend tot 1 Januarij 1882, vóór welk tijdstip zij aan die
verpligting zou hebben te voldoen , is het wets-ontwerp door
den Koning niet bekrachtigd.
Het amendement berustte op de onderstelling dat de
verbinding met de Solo-rivier krachtens do concessie zou
moeten worden voltooid binnen den uitersten termijn, bij
art. 23 der concessie bepaald. Men beschouwde derhalve
die verbindiug als een integrerend deel van den spoorweg.
In het stelsel van het amendement zelf moest alzoo, wanneer voor de voltooijing der verbinding een uitstel voor
eenige jaren werd verleend, eerst na verloop van diojaren
de spoorweg als voltooid worden aangemerkt. Maar dan
konden ook eerst van het bij het amendement voor die
voltooijing bepaald tydstip, dus van 1 January 1882 af,
gerekend worden de bij de concessie gestelde termijnen
voor den duur der concessie (art. 69), voor het regt der
Begering om te naasten (art. 71) en voor de sluiting der
algemeene rekening (art. 78). Ten einde die gevolgen van
het amendement, waarop de Spoorwegmaatschappij niet

verzuimde to wyzeu, doch welke by de wet zeker niet
voorzien noch gowenscht waren, af te wenden, werd getracht met do Spoorwegmaatschappij eene overeenkomst te
sluiten, waarby zou worden bedongen dat do termijnen,
by de artt. 69, 71 en 78 der concessie bedoeld, zouden
beginnen te loopen van het tijdjtip der voltooijing van den
spoorweg, zonder de verbinding met de Solo-rivier. Maar
het bleek dat de zaak bij overeenkomst niet te regelen viel,
aangezien de directie der Spoorwegmaatschappij van oordeel
was dat eene overeenkomst tusschen haar en de Regering
niet kon verhimioren dat de wet, eenmaal afgekondigd,
hare regtsgevolgen behield en dat een volgend bestuur der
maatschappij zich aan die regtsgevolgen gedroeg, terwijl
de directie daarenboven meende dat eene overeenkomst,
als beoogd werd, uit haren aard èn door de aandeelhouders èn door do wet zou moeten worden goedgekeurd.
Onder die omstandigheden is besloten het wetsvoorstel niet
te bekrachtigen.
De noodzakelijkheid eener voorziening omtrent verschillende punten, waarop het betrekking h a d , was vervallen
door de verbeterde finantiele positie der Spoorwegmaatschappij. Eene wettelijke regularisatie van het in 1870
geopend crediet boven de begrooting bleef noodig, maar
Jion worden uitgesteld. Wanneer voor de meergemelde
verbinding aan de Spoorwegmaatschappij een uitstel te
verleenen viel, kon aau de bedoeli: g van de Staton-Generaal volduau worden, indien de Gouverneur-Generaal van
zijne bevoegdheid om uitstel te verleenen, krachtens art. 59
der concessie, gebruik maakte. Do vraag bleef slechts:
of er voor de Spoorwegmaatschappij oog eene overwegende
reden kon bestaan om van den Gouverneur-Generaal een
uitstel te vragen voor het tot stand brengen der verbinding
met de Solo-rivier, en hoe de nadeelige gevolgen van zoodanig uitstel voor de toepassing der hooger genoemde bepalingen zouden zijn te keeren. Bij de overweging dezer
vraag is eene nieuwe moeijelijkheid op den voorgrond
getreden. De maatschappij beweerde namelijk dat het verleenen van uitstel niet te pas kon komen, omdat bij de
concessie in 't geheel geen termijn is gesteld voor het tot
stand brengen der vei binding van den spoorweg met de
Solo-rivier. De strekking harer redenering komt op het
volgende neder. Bij art. 23 der concessie zijn alleen termijnen gesteld voor de voltooijing der verschillende gedeelten van den spoorweg, omschreven in de eerste alinea van
art. 1, niet voor de voltooijing der verbindingen, bij de tweede
alinea van art. 1 bedoeld. Spoorweg en verbindingen zijn volgens
de concessie twee verschillende zaken. De termijnen voor
den duur der concessie en voor het regt van den Staat om
te naasten beginnen te rekenen van het tijdstip, waarop
de spoorweg in zijn geheel, zoo als die bij de eerste alinea
van art. 1 omschreven is, in exploitatie is gebragt, a£gescheiden van de verbindingen. Wegens het niet tot stand
brengen der verbindingen zou de concessie ook niet kunnen
worden ingetrokken (art. 57, 3a). Het eenig gevolg zou
zijn, dat de laatste f 100 000 van de door de maatschappij
gestorte waarborgsom haar niet wierd teruggegeven, omdat
dit bedrag kan wordon ingehouden, tot dat zij aan al hare
verpligtingen in het aanleggen van den weg behoorlijk heeft
voldaan (art. 92). Om dus die waarborgsom terug te krijgen,
zou de maatschappij den spoorweg ook in verbinding moeten
brengen met de Solo-rivier, en zij zou de kosten dier verbinding alleen dan op de algemeene rekening, by art. 78,
bedoeld, kunnen brengen, als die was tot stand gebragt
binnen 6 jaren nadat de spoorweg zelf in zijn geheel in
exploitatie was gebragt.
Zonder zich over de waarde dezer beschouwingen uit te
laten, heeft de Regering gemeend te mogen instemmen
met het gevoelen der maatschappij, dat voor 's hands ten
aanzien van de meerbedoelde verbinding geene nadere beslissing behoefde genomen te worden. De maatschappij
blijft dus voor alsnog verpligt die verbindingen tot stand
te brengen.
a

Aanleg.

Na opneming van regeringswege, is den lOden Juny 1872
het gedeelte Klatten-Djokjokarta der Sde sectie voor het
verkeer geopend. Op de verpligting om den geheelen weg
met een levenden heg af te sluiten, worden ook voor dit
gedeelte uitzonderingen toegelaten.
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Het onderzoek naar een beter tracé voor het nog onvoltooide gedeelte Bringin-Willem I der Ido sectie is met
gunstiger) uitslag bekroond. Bij besluit van 22 September
1871, n°. 14, werd goedkeuring verleend op eenige door
de Spoorwegmaatschappij voorgestelde wijzigingen in het
vroeger vastgestelde tracé, waardoor hellingen verminderd ,
gevaarlijke gedeelten en kostbare werken (onder andere do
in het vorig verslag bedoelde viaduct) vermeden worden.
Na verkregen goedkeuring werd dadelijk met de werkzanmheden aan dit gedeelte een aanvang gemaakt; volgens
de laatste berigten vorderde de arbeid goed en rekende
men in het voorjaar van 1873 den weg in exploitatie te
kunnen brengen.
Van het aanvankelijk goopperd denkbeeld, om voor de
4de sectie smal spoor aan te nemen (zie verslag 1870
bladz. 87) is afgezien, wijl de besparing daardoor op het
nog te maken gedeelte te verkrijgen, op verre na niet zou
opwegen tegen de moerdere kosten der aanbrenging van
smal spoor op het reeds afgewerkte gedeelte.
Het voornaamste werk op de 3de sectie was het aanleggen van de aardenbaan in het mourassige gedeelte bij
de kalie Konklongan. Overigens liepea de werkzaamheden
voor aanleg en onderhoud te veel in een, om afzonderlijk
melding te maken van die, welke tot de eerste soort zouden
kunnen gerekend worden.
b.

Exploitatie.

Sedert de opening van het gedeelte Klatten-Djokjokarta ,
zyn 188 kilometers in exploitatie.
Twee nieuwe voedingswegen zyn in aanleg: van de halte
Tangoeng naar Kappong (weg naar Goeboek), 8 1 /, paal
lang, en van de halte Telawa naar Gadon, 13 palen lang.
Te Samarang is door een expediteur een spoor gelegd
van het station naar Sliko, waardoor de goederenwagens
ongeveer V/t kilometer digter bij de pakhuizen van den
handel kunnen komen. Ten gevolge daarvan en van concurrentie van expediteurs is de prijs van het vervoer der
goederen naar de stad reeds veel verminderd.
Het voornemen (zie vorig verslag) om een postwagen•
dienst tusschen Goendih en Poerwodadi op te rigten, is
niet verwezenlijkt.
In de tariven zijn enkele wijzigingen gebragt. De retourbiljetten, die Zondags werden afgegeven, zijn afgeschaft,
omdat zij nadeel opleverden, en de maatschappij is gemagtigd voor het vervoer van sommige goederen eenige
spillage in rekening te breugon (voor drooge goederen 1 pet).

I

Weg en werken. Bij het herstellen van geleden schade
door watervloed of z (vare regens, werden tevens de verbeteringon aangebragt, die door de ondervinding noodig
gebleken waren. Hier zijn kleine rivieren verlegd, ginds
steunmuren aangebragt, vleugelmuren gebouwd of verlengd,
beddingen versterkt door metselwerk of steenstortingen,
dammen verbreed en afwateringssloton ruimer gomaakt.
Hoewol sommige van die werken als werken van aanleg zijn
aan te merken , stonden zij, gelijk reeds onder a is opgemerkt,
met het onderhoud van den weg in te naauw verband om
daarvan afgescheiden te worden. Intusschen is, bij de beoordeeling dor kosten van onderhoud, op do onderscheiding
te letten.
Belemmeringen in het verkeer zyn in 1871 weinig voorgekomen.
De bovenbouw der aardenbaan vorderde minder onderhoud dan in het vorige jaar. De vernieuwing van dwarsliggers (3024 stuks) en spoorstaven (300 stuks) was echter
zeer aanzienlijk. De gebouwen werden, waar noodig, verbeterd en vermeerdei d.
Materieel en tractie. Bij de exploitatie werden 14 locoraotiven, 36 rijtuigen en 156 bagage, goederen-, vee- en
and.ro wagens gebezigd. Verschillende locomotiven, rijtuigon en wagens zijn in aanbouw.
In 1871 werden afgelegd: door de locomotiven 327 548,
door de rijtuigen en bagagewagens 990 355, door de wagens
1299 439 kilometers.
De verhouding van het getal reizigers tot de beschikbare plaatsen w a s : voor de 1ste klasse 1:14, voor de 2de
klasse 1:4,8, voor de 3de klasse 1:2,1.
Exploitatie.
De exploitatie op de hoofdlijn gaf over het
geheel bevredigende uitkomsten. Het personenvervoer op
zich zelf levert echter, ten gevolge van het lage tarief,
niet genoeg o p , weshalve de Regering gemeend heeft met
de Spoorwegmaatschappij in overleg te moeten treden omtrent eene verhooging van het personentarief. De ontvangst
op de zijlijn is nog zeer gering; zij bedroeg in 1871 slechts
f 36 700 of f 1830 per kilometer.
De uitgaven waren zeer aanzienlijk, wegens de hooge
kosten voor weg en werken, waarvan echter spoedig vermindering wordt gewacht. De exploitatie-rekening toont
de volgende uitkomsten aan:
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Het getal vervoorde personen (de retourkaarten dubbel
gerekend) bedroeg 318 194, waarvan 2751 reizigers 1ste
klasse, 16 163 2do klasse, 295 235 3de klasse, 426 retourkaarten, 3187 militairen en 6 gevangene* Het grootste
getal reizigers werd vervoerd in de maand October (31 770);
het kleinste in Januari) (15 000) ; het gemiddeld getal was
26 500 per maand. Zie overigens de specificatie in by'lage W.
2°.

Batavia-Buitenzorg.

I n October 1871 kon aan de Spoorwegmaatschappij,
krachtens art. 66 der concessie, twee derde gedeelte van
het waarborgkapitaal voor deze lijn worden teruggegeven,
wegens de verkregen gronden en voltooide werken.
Op den 16den September 1871 weid het gedeelte van
den Kleinen Boom tot Koningsplein, eene lengte van 9
kilometers, voor de dienst opengesteld. Bij besluit vaD
8 Juny 1872, n°. 8 , werd vergunning verleend om het
gedeelte Koningsplein—Meester-Cornelis voor het verkeer
te openen.
Nu de onteigeningsprocessen, die de Spoorwegmaatschappij te voeren h a d , allen beëindigd zyn , wordt met
kracht aan de verdere voltooijing van dezen spoorweg
gearbeid.
Op 1 April 1872 waren van de 58 506 meters 50 987
gereed en 5556 onderhauden. De Spoorwegmaatschappij
rekent den geheelen weg in het voorjaar van 1873 in
exploitatie te kunnen brengen.
Aan de Spoorwegmaatschappij is voo:- den tijd van 10
jaren vergunning verleend om voor het gebruik der door
haar te bouwen brug over de rivier Tjiliwonginden toogangsweg naar het station Meester-Cornelis tol te heffen volgens
een vastgesteld tarief (Indincn Staatsblad 1872, n°. 87).
In de afdeeling Buitenzorg, waar blykens het vorig verslag plus minus 22 kilometers baan voltooid waren , zijn
gedurende 1871 plus minus 12 kilometers geballast, terwijl daar een begin gemaakt is met de oprigting, behalve
van eeDe goedereuloods, ook van eene loods voor rijtuigen.
Voorts zijn verschillende kleine kunstwerken voltooid.
Uit Europa zijn aangebragt 3 locomotiven , 5 omnibusrij tuigen en 4 transportwagens, alle vervaardigd door
cie Asbuiy Kailway Carriage Compauy te Leeds. Te
Batavia zelf zijn aangemaakt 8 gesloten en 14 open transportwageus. De bedoelde locomotiven zijn van kleiner
afinetingen dan de vroeger gebruikte en zijn bestemd voor
de dienst Batavia—Meester-Cornelis, terwyl de zwaardere
machines benuttigd zullen worden voor de lijn MeesterCoi'nelis-liuitenzorg.
In geb uik zijn de 5 bovenbedoelde omnibusrijtuigtn ,
gemengde 1ste, 2de en 3de klasse, benevens een ö-tal
goedorenwagens, 2 bagagewagons en 4 transportwagens.
De 8 bedoelde goederen wagens zijn tydelijk ingerigt en
worden gebezigd voor het vervoer van reizigers 3de klasse,
zullende echter deze wagens tot hunne oorspronkelijke bestemioing wordon teruggebragt, zoodra 'ie noodige rijtuigen
3de klasse gereed zullen lijn. Dat deze nog niet in aanbouw z.in, is toe te schrijven aan de omstandigheid, dat
de ongunstige weersgesteldheid het onmogelijk maakte om
de uit Europa aangebragte onderstellen der wagens van
de schepen op de reede van Batavia te lossen.
De opbrengsten van dezen spoorweg van af 16 September
tot ultimo December 1871 hebben bedragen wegens vervoer
van personen f 16 913,37 en wegens goederen-transporten
diversen f 12i>3,55, of in 't geheel over een tijdvak van
3V. maand f 18 17U,92, zijnde gemiddeld 's maands f 5 193,40.
De uitgaven bedroegen f'20 30i,22, dus het nadeelig
saldo f 2 127.30.
Naar mato de spoorweg over eon grooteren afstand in
exploitatie komt, zal de verhouding gunstiger worden, wijl
de algemeene kosten dan over dien grooteren afstand verdeeld worden.
I n den aanvang lokte de nieuwsgierigheid eene groote
menigte reizigers, die spoedig is afgenomen.
I n do halve maand September werden 35 740 reizigers,
of 182 per trein vervoerd; in October 45 091 of 94 per
trein ; in November 26 751 of 55 per trein ; in December
22 015 of 44 per trein.
Van de 129 604 reizigers in 1871, waren 4 946 van de
l a t e , 24 915 van de 2do, 99 713 van de 3de klasse. Van

de beschikbare plaatsen werden bezet in de 1ste klasse 1
op 7,66,' in de 2de klasse 1 op 4,5, in de 3de klasse 1 op 3,66.
Het toezigt op den aanleg en de exploitatie dezer lijn is
opgedragen aan den hoofdingenieur, eerstaanwezend ingenieur van den waterstaat in de residentie Batavia, bij gestaan door twee opzigters van d ;n waterstaat.
Ten slotte verdient vermelding, dat het in exploitatie
zynde gedeelte van den spoorweg Batavia-Buitenzorg ton
gevolge van de laatste overstroomingen te Batavia, waarvan hooger melding is gemaakt, op sommige punten onder
water is gezet en dien tengevolge veiligheidshalve de dienst
is moeten worden gestaakt. W a i op de hoofdlijn van de
stad Batavia naar Koningsplein de door de bandjirs veioorzaakte schade gering te noemen, de zijtak naar den
Kleinen Boom daarentegen had veel geleden. Langs de
geheele lijn zijn 4 doorbraken van geringe lengte en diepte
ontstaan en hier en daar is wat ballast weggespoeld. Onmiddellijk werden maatregelen genomen om de schade te
herstellen en heeft men, om aan het bandjirwater afleiding
te geven, aan de hoofdlijn twee openingen van 3 meters
w\jdte, waarover tydelijk noodbruggon zijn geslagen , in den
spoorweg gemaakt. Zeer spoedig daarop werd de dienst
hervat. De herstelling echter van den zijtak naar den Kleinen Boom heeft meer tijd (ongeveer ééne maand) gevorderd.
Aan dezo lijn zijn 4 doorlaten voor bandjirwater, met
noodbruggon, gemaakt en is de dienst daarna weder opengesteld.
Intusschen zullen, ten einde in den vervolge meerdere
beschadigingen en stremming in de dienst te voorkomen,
nog die definitive verbeteringen worden aangebragt, welke
door de jongste bandjirs gebleken zijn noodzakelijk te wezen.
3°.

Concessie-aanvragen.

**

Bij hetgeen in het vorig verslag is medegedeeld omtrent
ingediende concessie-aanvragen is thans nog het volgende
te voegen.
De heer HOPE LOUDON heeft, ook namens den heer DK
BRUYN, in verband met hunne aanvraag om concessie voor
eene lijn van Soerabaij* naar Pasoeroean, verzocht om,
ingeval mogt worden besloten om de in het wets-ontwerp
betreffende den aanleg van spoorwegen op Java bedoelde
lijnen door particulieren te doen bouwen, ook concessie te
erlangen voor den aanleg der in dat wets-ontwerp aangeduide spoorwegen ten oosten van de lijn Samarang-Vorstenlanden.
De heer P H I L I P STANHOPE heeft, namens eene EngelschNederlandoche associatie, het verlangen te kennen gegeven
om met de Regering in overleg te treden nopens den aanleg
en de exploitatie van alle lijnen die het Gouvernement op
J a v a zou wenschen aan te leggen en de overneming der
bestaande lijnen.
De heer L. VAN WOUDRICHEM VAN VLIET heeft de prioriteit gevraagd voor eene concessie tot het aanleggen en
exploiteren van spoorwegen op Java ter verbinding van
de centrums van landbouwproductie met de afscheepplaatsen.
Met betrekking tot deze aanvragen is, na hetgeen bij
den aanvang van dit hoofdstuk is gezegd, niets op te merken, dan dat van Regeringswege, waar het pas gaf, is
te kennen gegeven, dat bij concessie-aanvragen geen regt
van prioriteit, als zoodanig kon worden erkend
Eindelijk is door den heer P . H. VAN DIEST concessie,
met rente-garantie , gevraagd voor den aanleg en de exploitatie van een spoorweg ter verbinding vanPadangmet het
Ombilien-kolenveld. waarvan hij tevens een gedeelte ter
exploitatie verzocht. De overweging dezer aanvraag is
niet af te scheiden van de overwegingen omtrent de uitvoering, welke te geven zijn aan de meer algemeene voorstellen omtrent de verbetering der communicatie-middelen
op Sumatra in het hooger aangehaald rapport van den
mijn-ingenieur DE GREVE ontwikkeld.
De door de firma CHAULAN DEELEHAN EN CO. voorgenomen onderneming tot het vervoeren van producten en
personen met locomobilen van Batavia naar Buitenzorg
verkeert nog in den zelfden toestand als in het vorig verslag (bladz. 122) vermeld wordt, 't Schijnt dat deze onderneming geen kans van welslagen bezit.
Een verzoek om concessie voor den aanleg en de exploitatie van een spoorweg (tramway, met ligte locomo-

Bijlagen,
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tivon als beweegkracht) tusschon Pasoeroean en Malang, I boroep is toegolaten op den directeur der burgerlijke ópenwerd godaan door do heeren A. FRASEU, MACLAINE W A T bare werken. De aanleg van dubbel spoor mag niet g e s o s , S. VAN HULSTEYN en P . LANDBERG & ZOON, uilen to
schieden dan op bijzondere magtiging van don GouverneurBatavia, waarbij zij wenschten do ingetrokken ccncessieGeneraal. Ondor do vorpHgtingen , die] de vergunning t>n
ESCHAUZIEE (verslag 1869, bladz. 87), met bet daaraan
opzigto van don concessionaris, in zich sluit, behoort o. a.
vastgeknoopte transport-contract, als punt var. uitgang te
het bozigen in zekere gevallen van gezonken rails, aU
zien aangenomen , behoudens enkele belangrijke afwijkinwunneor het onderhoud van een bepaald gedeelte van den
gen , waaromtrent nader overleg vereischt werd. Uit overwog teu laste komt van den ondernemer, zoomede het
weging dat het transport van 's lands producten aan de
duarstellen en onderhouden waar dit in het belang der
vrije mededinging overgelaten en niet onderhands gegund
veiligheid van het verkeer volstrekt noodzakelijk wordt
moet worden als middel om den aanlog van verboteide
geacht, van rasteringen of andere afsl'iitingon lang* Ju
middelen van gemeenschap te bevorderen , werd aan hen
spoorbaan. Het vervoer geschiedt door trekdieren (sta;>in April 1871 te kennen gegeven , dat do Indische Begevoots) , dus niet uitsluiting van hot gebruik van stoomkracht.
ring niet genegen is aan eene eventueel to vorleenen conIn geval voor een zelfde gedeelte weg twee of meer
cessie voor den aanlog en de exploitatie van eene spooraanvragen tot vorgunning inkomen en het hoofd van gebaan van Pasoeroean naar Malang oen transport-contract
westelijk bestuur het wenschelijk acht dat meer dan ée'n
te verbinden; dat de in 1861 verleonde en in 18G9 ingeaanvrager daarvan gobruik make, zyn de aanvragers vertrokken concessie niet als uitgangspunt voor eene op mouw
pligt, zich onderling te verstaan alvorens aan één hunner
te verloenen concessie kan worden aangenomen, en dat
de vergunning wordt verleend.
het hun vrij staat om met inachtneming van het vorenDe vergunning wordt gegeven telkens voor een j a a r ,
staande en onder overlegging van concept-voorwaarden
doch kan op aanvrage telkens voor cenj gelijk tijdvak
concessie te vragen voor don aanleg en de exploitatie van
worden verlengd, e n , eenmaal verleend, alleen worden
bovengenoemde spoorbaan.
ingetrokken wegons herhaalde en behoorlijk geconstateerd J
overtreding van de bepalingen van het uitgevaardigd
Aan den administrateur der suikerfabriek Bozito (afreglement.
deeling Koedoes, residentie Japara) is vergunning verleend
o n voor de transporten zijner onderneming langs den
In beschikking op de daartoe door de administrateurs
grooten weg tusschen Koedoes en Samarang gebruik te
der suikerondernemingen Tandjong Modjo (Japara) en
makon van R. W. THOMSON'S patent-straatweg-locomotief
Poorwodadi (Madioen) gedane aanvragen, word aan hen
van 8 paardenkracht, onder voorwaarde dat vooraf de
door de Indische regering in April en Mei 1871, voorbruggen in dien weg op zijne kosten, doch van bestuursloopig gedurende den verdoren loop van dat j a a r , vorgu:iwege zullen worden versterkt, voor zooveel dit door de
nin£ vorleend tot den aanleg en h9t gobruik van een
hooiden van gewestelijk bestuur in de betrokken gewesten
tramway naar de suikerrietvelden , en|zulks in afwachting
wordt noodig geacht.
van de vaststeliing van het toen in behandeling zijnde
reglement. Voor het jaar 1*72 is door genoemde admiuistrateurs nog geen vergunning aangevraagd.
§ 2. Paardenspoorwegen (tramwoy's).
De door do hoeren SOF.SMAN , STELLING en ENGELHAHD

Stad en voorsteden van Batavia. De exploitatie van den
paardenspoorweg door de stad en voorsteden van Batavia
tot Meester-Cornelis heeft gerogeld plaats gehad; alleen is
ten gevolge van de jongste overstroomiugen der Tjiliwongrivier de dienst gedurende eenige dagen gestaakt moeten
worden.
Gedurende 1871 werden 1 885 498 personen vervoerd of
gemiddeld 5237 per dag, terwijl aan passagegelden ontvangen werd eene som van f 219 156,80 of gemiddeld per
dag f 608,77, tegen f 233 083 in 1870 of gemiddeld per
dag f G38.58. Deze voor hot j a a r 1871 minder voordeelige
uitkomst is toe te schrijven aan de concurrontie mot den
stoomspoorweg,' welke sedert September 1871 van den
Kleinen Boom tot het Koningsplein in exploitatie is gobragt.
De wagens en het overige materieel bevonden zich in
goeden staat. Aan de bepaling, betreffendo de maandelijksche keuring der rijtuigen, paarden en tuigen der onderneming , werd streng de hand gehouden.
Het politiereglement op de dienst van den paardenspoorweg, vastgesteld bij Indisch Staatsblad 1869, n c . 4 5 ,
werd vervangen door een ander {Indisch Staatsblad 1871,
n°. 156), waarbij onder andere is voorzien in het gemis
eener strafbepaling ter verzekering van do op de tramwaymautsehappij rustende verpligting tot onderhoud der oponbare wegen, waarvan door de wagens dier maatschappij
gebruik gemaakt wordt. Sedert werden de wegen door
de ondernemers in goeden staat gehouden.
Een verzoek van de directio der maatschappij, om hot
voor het onderhoud van den weg benoodigde grint kosteloos van landswege te doen verstrekken, is van de hand
gewezen.

gedane aanvraag om concessie voor den aanleg en de
exploitatie van een straatspoorweg ter verbinding van het
hoofdstation der Nederlandsch-Indischo Spoorwegmaa:schappij met de stad Samarang en het Chinesche kamp
(zie vorig verslag bladz. 122 en 123), kon als vervallen
beschouwd worden. De vraag is echter aan hen gedaa;i ,
of van den aanleg van den bedoelden straatspoorweg, op
de van regeringswege gestelde voorwaarden, definitief
wordt afgezien. Intusschen hebben de beide oerstgenoemden eenen straatspoorweg ter hoofdplaats Samarang au gologd , tor verbinding van den spoorweg Samarang-Vorstenlandon met hunne expeditiezaak te S l e k o , e n w e r d hun
eene bloot voorloopigo en voorwaardelijke vergunning verleend om met do opening der dienst van dien spoorwe_'
een aanvang te maken, indien namelijk bij het comité- v.rn
bestuur der Nodorlandsch-Indische Spoorwegmaatschappij
daartegen, in verband met art. 2 der concessie, geen bedenking bestaat, en onder uitdrukkelijk voorbehoud dor
Begering om op deze vergunning terug te komen, ofdaaraan zoodanige voorwaarden en bepalingen te verbinden ,
als bij nader onderzoek zullen blijken noodig te "zijn.
§ 3.

Andere verbeterde middelen van vervoer te land.

Zoo als reeds in het vorig verslag (bladz. 1 2 3 , noot S|
medegedeeld, zijn bij een besluit van den GouverneurGeneraal van 9 Julij 1871 (Indisch Staatsblad n°. 102) algemoene voorwaarden vastgesteld, waaronder de Indische
regering genegen zal worden bevonden, het aanloggen en
exploiteren in Nederlandsch Indie van transport-kabel»
(Wire-traniway's) te vergunnen.
Overeenkomstig deze algemeone voorwaarden werd bij
Indisch besluit van 3 Augustus 1871, aan den heer .1.
SLUITER concessie verleend voor den aanleg en exploitntie
Concessie-aanvragen. Het in 't vorig verslag (blz. 122)
van een transport-kabel van Djokjo langs Sentoio en Ponaangekondigde reglement, houdende bepalingen op het
gasch naar. Poerworedjo , met eene verbinding in de nabijbezigen van beweegbaro of tijdelijke spoorbanen voor het
heid van Somangi (Bagelon) met den weg naar Ambal en
vervoor van grondstoffen ten behoeve van ondernemingen
eene verlenging dier lijn uit de hoofdplaats Djokjokarta
van landbouw en nijverheid naar de plaats van bewerking,
naar Passar-Gedeh (Djokjokarta), — en door hom verlangs de voor het gewoon vervoor per as bestemde openzocht om een transport-kabel, uitgaande van het eiland
bare wogen, werd vastgesteld bij gouvernements-besluit
van 13 Augustus 1871, n°. 9 (Indisch Staatsblad n°. 113). Pisang-ketjil langs Padang en Paningahan naar den Soengei-doerian-vleugel van het Ombilien-steenkolenveld, to
Volgens die bepalingen wordt voor den aanleg de vermogen aanleggen en exploiteren, en om een stoo»prauai
gunning vereischt van het betrokken hoofd van gewestelijk
op het meer van Singkarah in de vaart te brengen, terwijl
bestuur, van wiens beschikking, in geval van weigering,
Bijblad van de Nederlandsche Staats-courant. — 1 8 7 2 — 1 8 7 3 .
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hy daaraan tevens wonschte te verbinden de ontginning
van een gedeelte vnn het genoemdo kolenveld (zie omtrent
dit laatste punt hoofdstuk O , afdoüling I I , § 5).
Op dit roquest is door de Indische regering slechts voorloopig beschikt , en hora to kennen gegeven , dat tegon eone
verwezenlijking van zijn gecombineerd plan , voor het geval
de transport-kabel ook in de praktijk en op verre afstanden
proefhoudond — on de Ombilien-kolen by gebruik op grooto
schaal goed bevonden wordon, geen ovorwegende bedenkingen zijn gerezen , doch dat zij in ioder geval afhangt
van de vraag, of hij zich eventueel met de hem door de
Indische regering voor te leggen- voorwaarden van concessie en overeenkomst zal kunnen vereenigen. Nadore
overwegingen zijn nog hangende.
Ten aanzien van hun verzoek om vergunning tot het
aanleggen en exploiteren van wire-trams (vorig verslag
bladz. 123) zijn de heeren F . W. MONDRIAAN en E. F. LANS
in Julij 1871 overgewezen naar de algemeene voorwaarden.
IV.

STOOMWEZEN.

Het toezigt der Regering op de beproeving van stoomwerktuigen en toestellen in Nederlandsen Indie werd, ingevolge de voorschriften en bepalingen van het reglement
omtrent de veiligheidsmaatregelen bij het aanwenden van
stoomwerktuigen (Indisch Staatsblad 1852, n°. 20), uitgeoefend. Ten opzigto echter van vervoerbare stoomwerktuigen en locomotiven is dikwerf afgeweken moeten worden van de in het reglement opgenomen doch bezwaarlyk
toe te passen bepalingen. Het ontwerp-reglement, ter vervanging van het thans bestaande in 1870 opgemaakt, werd
op daartoo bekomen last in 1871 omgewerkt en is sedert
door het Indisch bestuur ter verkrijging der Koninklijke
sanctie aan het Departement van Koloniën gezonden.
Niettegenstaande de steeds toenemende aanwending van
stoomkracht, hebben geene onheilen plaats gehad, en worden gedurende 1871 geene overtredingen geconstateerd die
van dien aard w a r e n , dat de in het reglement vervatte
straf bepalingen behoefden te worden toegepast.
Op den voet van dat reglement werden gedurende hot
j a a r 1871 47 vergunningen verleend, en wel 9 voor gewijzigde stoomwerktuigen en toestellen (waardoor de vroeger
uitgereikte acten kwamen te vervallen) en 38 tot beziging

van voor het eorst in gebruik gostoldo stoomwerktuigen en
toestellen. Van de laatstbedoelde vergunningen strekten er
voor stoomwerktuigen dienende tot het afkoken van suiker
in het luchtledige 4; tot het drijven van suikerrietpersmolens 1 1 ; tot het dry von van centrifuges 1; tot het drijvon
van centrifugaalpompen en werktuiggereedschappen 5 ; tot
het vervaardigen van kunstijs 2; tot het in beweging
brengen van ploegen 2 ; voor stoomwerktuigen geplaatst in
stoomschepen 3 ; voor locomotiven 8; en voor nieuw opgerigle stoomketels 7.
Het getal vergunningsacten sedert het jaar 1852 tot en
met 1871 bedroeg 624, waarvan onder ultimo December
1871 nog van kracht waren 461 voor in gebruik zijnde
en 33 voor nog aanwezige doch buiten werking zynde
werktuigen en toestellen.
Eene nadero aanwijzing ten opzigte der bestemming en
het vermogen van de werktuigen enz. waaromtrent de uitgereikte vergunningen nog van kracht zijn, wordt aangetroffen in bijlage X .
Het meerder aantal tijdens 1871 uitgereikte vorgunningsacten levert het bewijs, dat de toepassing van stoomkracht eene niet onbelangrijke uitbreiding heeft ondergaan.
Het meerendeel der nieuw opgerigte stoomtoestellen strekte
ten dienste der suikerindustrie. Het aantal op J a v a in
werking zijnde locomotiven bedroeg op ultimo December
1871 19 stuks.
Gedurende het j a a r 1871 zijn geene examens afgenomen
voor het vak van ingenieur voor het stoomwezen. Bijzondere voorwaarden van benoembaarheid voor dit vak , ter
vervanging van het programma in Indisch Staatsblad 1864,
n°. 123, zijn nog niet vastgesteld. Na afgelegd praktisch
examen werden in 1871 diploma's of certificaten uitgoreikt
aan 13 personen als machinist, aan 4 als machinedrijver
en aan 11 als stoker.
V.

§ 1.

POSTWEZEN.

Brievenposterij.

I n het volgend driejarig staafje zijn eenige der voornaaraste opgaven omtrent de binnenlandsche brievenweging
vervat.

PORTBETALENDE BRIEVEN.

Aangeteekende

Totaal
Dienstbrieven.

brieven.

J A R E N .
Porto's.

1SU0

1 625 489

isro
1871

f

Aantal.

der
aan postwissels

Aantal.

overgemaakte
sommen.

193 659

65 955

1277 621

1 704 526

207 175

75 210

1 378 825

1 999 703

1 831 782

220 433

80 227

1 330 026

2 137 341

Onder het personeel hebben gedurende het afgeloopen
jaar verschillende mutatien plaats gehad.
Het buitenlandich verkeer van brieven en drukwerken
gedurende de drie laatste jaren blijkt uit de volgende

f

1 865 326

statistiek. In verband met het in 1870 ingevoerde stelsel
van begunstigde frankering, is het aantal gefrankeerde en
ongefrankeerde brieven, voor zooveel noodig, afzonderlijk
aangeduid.

Per gesloten Nederlandsche mail.

Per losse
vreerade mail.

JAREN.

Aantal.

Regtstroeksche correspondentie tusschen
Singapore en de
postkantoren te Samarang, Soerabaija ,
Riouw en Makassar.

Van het opgegeven totaal werden :
TOTAAL.

ontvangen.

verzonden.

Porto's.
.

Ongefrankeerd.

Gefrankeerd.

195 001

44140

f 240 331

71826

88 372

220 242

123 424

Porto's.

Aantal.

Porto's.

Aantal.

Aantal.

Porto's.

Aantal.

Porto's.

Aantal.

Porto's.

BrieTen.

1706

314 226

f 299 702

146 889

f 121 349

167 337

f 178 353

4 948

3 717

305 757

281 828

142 813

115 122

162 944

166 706

56 339

4 066

4172

302 879

266 195

143 067

104 615

159 812

161 580

108 504

8 740

1851

189

748 834

76 807

614 008

63 860

134 826

12 947

69 352

98 758

7 903

1005

79

743 891

77 334

610 168

64 244

133 723

13 090

67,910

106 717

8 664

817

67

777 277

76 641

637 585

63 002

139 692

13 639

f

57 665

3 259

75 122

57 869

205 684

78 732

638 479

67 878

644 128

669 743

f

239 141

137 315
225 687

96 657

220 081

Drukwerken enz.
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Sedert du maand Mei 1871 werden mot de stoomschepon
van de Nelerlandsch-Indischo Stoom vaartmaatschappij postpakketten verzonden, wannoor daardoor spoediger overbrenging kon verwacht worden.
In de voorschriften omtrent de correspondentie per Engelsche of' Fransche mail, werden in d^n loop van 't jaar
1871 \erschillondo wijzigingen gebragt.
Ten gevolge van de verzending der Engolsche brievenmalon voor Indie enz. over Frankrijk en Italië werd als
kantoor van uitwisseling voor de regtstreeksche verzending
tusschen Frankrijk en Oost-Indio door middel van de
Britscbe pakketbooten langs den weg van Brindisi, met
1 Januarij 1872 aungewozen bet spoorwegposlkautoor ParisModani.
In de Javasche Courant van 1 Maart 1872 werd door den
inspecteur der po-Uorijen bekend gemaakt dat voor de verzending van de Nederlandsche brievenmalen mot de Fransche
pakkotbooton weder als vroeger vau don weg ovor Marseillo
zal worden gebruik gemaakt, en dat het briefport is als
volgt:
Engelsche mail, via Brindisi, gefr. 60, ongefr. 80 et. per 15 gr.
*
Fransche

n

» Triest,

» 55,

»

75 »

« » »

»

» Marseille, a 60,

»

80 »

a » »

Gefrankeerde drukwerken en monsters 10 cent per 40 gram.
Als een gevolg van de wet van 12 April 1872 (Nederlandsch Staatsblad n°. 32) heeft het bestaande zeeport (blij—
kens 't vorig verslag ook toepasselijk op de verzending
met de stoomschepen der Maatschappij » Nederland ") na
1 Julij 1872 slechts betrekking tot gefrankeerdo verzending
en zijn onder andere de ongofrankeerde brieven, die tusschen het Rijk en de koloniën, en omgekeerd, regtstreeks
over zee verzonden worden, van genoemden datum af aan
een verhoogd port van 10 cents onderworpen. Het getal
zeebrieven in 1871 beliep 5174, tegen 149 in 1870 en 130
in 1869; dat der als zeebrieven in 1871 verzonden drukwerken 1234.
Met de schepen van de Stoom vaar (maatschappij » N e derland" werden geregeld brieven en pakketten van en
naar Nederland gezonden.
Hot verlaagd frankeergeld van 5 cent in 1859 (Indisch
Staatsblad n°. 15) vastgesteld voor de verzending per gewone scheepsgolegenheid van brieven gorigt aan militairen
beneden den rang van officier bij de land- of zeemagt,
hetzij in Noderland, hetzij in Indie dienstdoende, werd
ook van toepassing verklaard op de verzending met die
stoomschepon (in Indie al dadelijk: algemeene order October 1871; in Nederland bij do derde reis in Januarij 1872).
Aante; kening van brieven on verdere voorwerpen, waarvan de verzending plaats vindt met de stoomschepen dier
maatschappij, kan geschieden op denzelfden voet als ten
aanzien der aangeteekende brieven enz. is voorgeschreven ,
die met de gesloten brievenmalen over Triest en Brindisi
verzonden worden.
Het in Indie geopperde denkbeeld om met do stoomschepen
der maatschappij , behalve voor Nederland ook pakketten
te verzenden voor andere landen van Europa, — met dien
verstande, dat die pakketten, tor vermijding van het nadeel van de langere' reis via Gibraltar, te Suez ontscheopt
en van daar per eerste gelegenheid verder verzonden word e n , — bloek niet voor eene goede uitvoering vatbaar,
zoolang die booten niet op vaste tijdstippen varen.
In afwachting der door den Gouverneur-Generaal te
nemen beschikking omtrent de door het Opperbestuur bevolen zamensmelting van de post-en telegraaphdienst in Indie,

is achtereenvolgens aan de chefs der telegraaphkantoren to
Tilok-Betong, Banjoewangi, Poorwokarta, Tjiarnis, Indramaijoe, Bodjonegoro, Modjokerto en Sitoebondo do postdionst op die plaatsen opgedragen. Voor do vijf laatste
plaatsen alwaar, wat do postdienst betreft, slechts hulpkantoren bestonden, werd bij gouvornemontsbosluit van
21 Maart 1872 (Indisch Staatsblad n°. 53) magtiging verleend, aan die dienst uitbreiding te geven door de bestaande
hulpkantoren tot postkantoren te verhofTun. De combinatie
van beide diensten, waartoe door den Gouvernour-Generaal
voorstellen zijn gedaan, belooft werkelijk die der posterij
meer lot volkomenheid to brengon.
Eene nadere regeling van de aangelegenheden der briovenposterij dio voorbereid wordt, mag verwacht worden,
daartoe mede to kunnen bijdragen. Intusschen is volgens
voorloopige mededeelingen bezwaarlijk aan inkrimping der
dienst te donken, dan voor zooveel het gebruik der spoorwegen voor do brievonvorzending daartoe aanleiding geeft.
Het behoud eener dagelijkscho postgemeenschap, op J a v a ,
slechts tusschen Batavia en Bezoeki en Samarang en de
Vorstenlanden bestaande, wordt in het belang van den
handel onvermijdelijk geacht. Daar overal elders op Java
slechts drie malen per week golegenheid tot brievenvorzending bestaat, zijn ook do ritten buiten de hoofdlijnen
niet voor vermindering vatbaar. Het denkbeeld, dat het
bestaan van telegraphischo gemeenschap op Java van nadeeligen invloed is op de brievonboweging, of althans voor
een gedeelte voorziet in de behoefte, waaraan thans sommige postritten voldoen, wordt, naar de meening vanden
directeur van binnenlardsch bestuur, door de ondervinding
gelogenstraft.
Terwijl voor het brievenvorvoer tusschen Samarang en
de plaatsen om de zuid van Samarang gelegen tot dusver
slechts als extra-middel van de voor het algemeen verkeer
opengestelde spoorweggedeelten gebruik werd gemaakt, is
in September 1871 (Indisch Staatsblad n°. 132) het noodige
geregeld om voor goed het brieven vervoer langs die gedeelten
te doen plaats hebben. In verband daarmede is eene gewijzigde (minder kostbare) organisatie vastgesteld van het
brievenpost-personeel in de residentien Samarang en Soerakarta (Indisch Staatsblad 1871, D ' . 132 en 195), waarmede tevens is gepaard gegaan de oprigting van hulppostkantoren te Goondih, Kedoengdjati en Bringin en de verheffing van het hulppostkantoor Klatton tot postkantoor.
Het overbrengen der postpakketten tusschen Bringin en
Salatiga (een thans noodig geworden nieuwe postrit), werd,
by wijze van proef, voorloopig tot ultimo 1872 opgedragen
aan den ondernemer eener particuliere wagendienst tusschen beide plaatsen.
In verband met de openstelling voor het algemoen verkeer
van bet spoorweggedeelte Klatten-Djokjokarta kon eene
nadere inkrimping van het brievenpost-personeel plaats
hebben (in Soerakarta en Djokjokarta), waartoe werd overgegaan in Mei 1872 (Indisch Staatsblad n°. 83).
Ook werd sedert September 1871 gebruik gemaakt van
do opengestelde gedoelten van den spoorweg Batavia-Buitonzorg tot vervoer van brieven en pakketten tusschen het
medewerkend postkantoor in de stad Batavia en het postkantoor te Weltevreden.
Tot den aanmaak te Soerabaija van een brievenpostwagen,
tevens ingerigt tot het vervoer van twee reizigers, werd
by een gouvernementsbesluit van 11 October 1871 magtiging verleend, ten einde eene proef te nemen, in hoever
zulk een wagen, met het oog op zijne eigenaardige constructie, kan voldoen.
Een overzigt van de ontvangsten en uitgaven van de
brievenposterij over de drie laatste jaren volgt hieronder:
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ONTVANGSTEN (Zuiver bedrag).

Porto's
ïractementen aan
Fourrage
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teerdo
Te /amen.
1 por cent
do paarden andere
op gelden
b\j
de
postbij
het
brieuitgaven.
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1869

.... f

395 175 f

1870

. . . .

351 339

. . . .

310 608 (a) 149 615 (Ij 460 223

1*71

UITGAVEN.

47 003
114 922

Intornationalo
correspondentie.

Tu zaroen.

442 178 f

170 89l'f

184 964 f

196 958 f

192 207 f

30 050 f

775 070

466 261

169 934

183 808

200 548

159 370

34 689

748 349

(o)

(c)

w

w

(a)

Het meerdere debiet van postzegels is toe te schrijven aan de bepaling omtrent de ambtshalve aanhechting van
postzegels op gefrankeerde brieven {Indisch Staatsblad 1870, n°. 2).

(b)

De mindere ontvangsten zyn toe te schrijven aan de lagere opbrengst der porten van buitenlandsche brieven
ten gevolge van de bjvoorregte frankeriug, zoo ook door de verzending van brieven met de stoomschopen van
de maatschappij n Nederland" tegen een port van 20 cents tusschen Nederland en Nederlandsch Indie, en
omgekeerd.

(c)

Kan nog niet opgegeven worden.
§ 2.

PaardenposteriJ.

Voorstellen tot nieuwe regeling der paardenposterij maken
een punt van overweging uit.
Ondor nadere (en sedert verleende) goedkeuring des
Konings werd in November 1871 eene nieuwe formatie
vastgesteld van het personeel bij den paardenpost in de
residentien Samarang en Soerakarta, in verband met de
tusschen de hoofdplaatsen dier gewesten tot stand gekomen
spoorwegverbinding.
De lijnen Salatiga-Soerakarta en Soerakarta-Klatten
werden daarbij geheel ingetrokken, terwijl op de lijnen
Samarang-Ambarawa en Ambarawa-Salatiga slechts één
zesspan wordt gelaten; hetgeen eene vermindering geeft
van 88 paarden en eene bezuiniging van f 24 196 's jaars.
Of op de twee laatstbedoelde lijnen voortdurend gouvernementspostpaarden moeten gestationeerd blijven, kan eerst
uitgemaakt worden nadat de spoorwegdienst langs de lijn
Bringin-Ambarawa zal zijn geopend.
Nog werd hij Indisch besluit van 12 April 1872 bepaald
d a t , gerekend van de openstelling voor exploitatie van het
gedeelte Klatten-Djokjo , in de Vorstenlanden van gouvernementswege geene postpaarden meer zullen zijn gestationeerd, en d a t , onder nadere (en in July 1872 verleende)
goedkeuring des Konings , van bedoeld tijdstip af, de formatie van het personeel der paardenposterij in die residentien wordt ingetrokken.
In de Preanger regentschappen, waar in het vervoer
per as op de binnenwegen voorzien werd door eene vrij
uitgebreide zoogenaamde regentsposterij (alléén op den
grooten postweg bestond de gouvernements-paardenposterij),
maakte de met 1 Junij 1871 ingevoerde nieuwe orde van
zaken eene opheffing dier posterij noodzakelijk, zoowel

om do bevolking te ontheffen van de drukkende diensten
en leveringen daaraan voor haar verbondon, als omdat
van de regenten , nu zij vaste inkomsten uit 's lands kas
genoten, moeijelijk langer kon worden gevorderd, het
bijdragen in de koston der bedoelde postwagendienst,
waarvan de inkomsten door het vele kosteloos gebruik dat
daarvan gemaakt w e r d , de uitgaven op verre na niet
dekten. Eene definitive voorziening werd evenwel voor's hands niet wenschelijk geacht met het oog op do aanhangige overwegingen nopens hot buiten werking stellen
der ook elders nog bestaande rtgentsposterijen. Als maatregel van overgang werd mitsdien met 1 November 1871,
tegen teruggave aan de regenten en andere daarop regt
hebbenden van de trekdieren en het verder materieel der
regentsposterij , langs eenige der meest noodzakelijke t r a jecten eene wagenposterij opgerigt onder beheer en toezigt
van het Europeesch bestuur. Ten einde de posterij zooveel
mogelijk zich zelve bekostige, mag daarvan ook bij dienstreizen van den resident, de adsistent-residenten, do r e genten en de patehs , buiten de hoofdplaatsen der regentschappen bescheiden, niet anders dan tegen betaling gebruik worden gemaakt. Even als elders bepaalt zich de
verpligting der bevolking alleen tot hot leveren in heerendienst van het gras tot voeding der paarden. Tot bostrijding der kosten van aanschaffing der benoodigde paarden,
buffels, tuigen en stalgereedschappen en ter bezoldiging
van het personeel gedurende de eerste maanden, waren
aan den resident voorschotten verleend geworden , om die
te verrekenen met de inkomsten der posterij.
Even als bij de brievenposterij, geeft de volgende staat
een overzigt van de ontvangsten on uitgaven over de drie
laatste jaren.

U I T G A V E N .
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Kan nog niet opgegeven worden.
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langt Toeban naar Soerabaya; een tweede draad langs den
bestaanden werd gespannen van Soerakarta naar Ngawi en
van Soeraba\ja langs Pasoeroean naar Probolinggo. OveDÜ telegraaphkabel tusschen Banjoewangi op do oostkust vun Java en Port-Darwiu op do uoordkust van Australië j rigeus werden, roof zoo veol de beschikbare werkkrachten
dit toelieten, alle voorbereidingen gemaakt om na ontvangst
•werd don 18den, November 1871 mot goed gevolg golegd,
waardoor de » British Australian Telegraph Company" I van het reods uit Nederland verzonden ijzerdraad de w«rkdat werelddeel in regtstreoksche verbinding met bet Eur"- j zaamheden onverwijld te kunnen hervatten, en laat het
zich aanzien dat die lijnen nog in het loopende jaar gereed
peesch tolograapbnet heeft gobragt. Do openstelling voor
zullen komen.
het algemeen verkeer wacht echter op de voltooijing der
Ten gevolge van do plaats gehad hebbende overstroolandlijn van Port-Darwin naar Adelaïde, waaromtrent nog
mingen in do residentie Samarang, is de telegraphische
geen stellige berigton ontvangen zijn. Ondenusschen wordt
gemeenschap tusschen die plaats en Soerakarta een korten
van den kabel gebruik gemaakt tot oefening van de teletijd verbroken geweest.
graphisten en wisseling van dienstnota's.
Het met ingang van 1 Maart 1871 in werking gobragte
De onderzeesche telegraaphverbinding van J a v a met
nieuwe reglement voor de dienst der gouvernements-teloSumatra'kwam den 12den Ociober 1871 tot stand, door
graphen (Indisch Staatsblad 1871, n°. 19), had eene aanhet met gunstig resultaat uitleggen van den kabel van
ïnerkeüjkn toeneming van het getal telegrammen ten gevolge.
Anjer naar Telok-Betong. Hoewel het tracé niet zorg
Na verloop vau eenige maauden bleek het, dat de telegekozen is . en maatregelen geuumeu zijn om den kabel tegraphische correspondentie in vergelijk met hetzelfde tijdvak
gen beschadiging te beveiligen . ontstond echter op 18
van het voorafgaande j a a r , wanneer het tot 10 herleide
December 1Ö71 eene aanmerkelijke isolatie-fout, vermoeaantal woorden tot grondslag werd genomen, met 35 pet.
delijk op ongeveer 20 Engelsche lüijlen van Anjer. Dit
vermeerderd was.
gebrek, naar gissing aan beschadiging door een ^ h e e p s Naar aanleiding echter van de ter zake geopperde beanker te wijten , zal volgens den ingenieur de gemeenschap
denkingen (zie het vorig verslag, bladz. 125), werd bij
ten laatste verbroken, doch was het bijna onuitvoerbaar
Indisch Staatsblad 1871, n°. 1 3 1 , onder nadere (en seóert
om tijdens den westmoesson den kabel op te halen en te
verleende) goedkeuring des Konings, met ingang van 1 Ocherstellen. Den 13den Juny 1872 i s , na magtiging van
tober 1871, de bepaling, waarbij de verzeuding van teleden Gouverneur-Generaal, eene overeenkomst gesloten
grammeu tot hoogstens 10 woorden ad f 0,25 per kring
met den vertegenwoordiger der » British Australian Telewas toegelaten , weder ingetrokken, en het miuimum-tarief
graph Company" voor hot onderhouden en zoo noodig
op f' 0,;>0 voor 20 woorden per kring bepaald. De prijs van
herstellen van den gouvernementskabel in straat Soenda.
50 cent werd behouden, als ook in overeenstemming met
De telegraaphlijn van Lahat via Benkoelen naar Padang
het tariel vastgesteld bij de concessie der » British Australian
werd nog in het afgeloopen j a a r voltooid. Aan de doorTelegraph Company".
trekking door Siak kon, bij gebrek aan materieel, niet
Na de voltooijing der telegraphische verbinding van
worden begonnen ; daarenboven is het vooruitzigt op eene
J a v a met Sumatra, werd bij besluit van den Gouverneuraansluiting dier lijn te Malakka aan het internationale
Generaal van 30 October 1871 (Indisch Staatsblad n°. Iti2),
telegraaphnet vervallen, door het niet inschakelen van
laatstgenoemde plaats in de tolegraphische lijn van Singa-. een nieuw tarief vastgesteld voor de verzending van telegraphischo berigton op die eilanden, bevattende:
pore naar Madras.
Op den lsten November 1871 werden , te gelijk met den
voor Java 5 kringen en 38 kantoren (daaronder ook
kabel door straat Soenda , de toen bestaande telograaphTjipannas, ofschoon alleen tijdens het verblijf van den
kantoren op Sumatra voor het algemeen verkeer opeugeGouverneur-Generaal geopend; en voor één kantoor en een
steld; die te P a d a n g , lndrapoera en Mokko-Mokko eerst
kring gerekend Modjokerto en Lengkong, en Weltevreden
op 5 .lai.uarij 1872, doordien het lijn-traject van Seblat
en Batavia),
tot Padang , voor een groot gedeelte door zeer moeijelijk
terrein loopende , nog verbetering moest ondergaan.
en voor Sumatra 9 kringen en 21 kantoren, waarvan 10
nog niet voor het verkeer geopend (Bantal, Batang-Kapas,
De ondervinding met de lijnen van Sumatra opgedaan ,
Fort de Koek, Kotto-Tongah, Lafs, Malakka, Mangkallis,
is nog niet zeer bevredigend, d a a r , ondanks de betrekkelijk hooge kosten van onderhoud, hei niet mogt gelukken -Pokanbaroe, Petapatan en Siak).
de geregelde werking der telegraphische gemeenschap op
Niettegenstaande bovenbedoelde verdubbeling van het
die ly'nen voldoende te verzekeren. E r wordt ecl.ter met
minimum aantal woorden, n a m , ten gevolge van de verernst naar gestreefd om dit doel te bereiken, en vermindering van den prijs der enkelvoudige berigten van
moedelijk zal daartoe veol bijdragen de plaatsing van een
t 0,70 op f 0,50 per kring, de correspondentie zoodanig
ingenieur te Benkoelen en van een adjunct-ingenieur te
toe, dat de opbrengst der bijzondere telegrammen geduLahat (beide bij Indisch Staatsblad 1871, n". 16ö, bovon
ronde 1871 die van 1870 met ongeveer f 4000 overtrof.
de formatie toegestaan).
Eene nadere aanwijzing der autoriteiten in Nederlandsch
Het telegraaphnet op Java onderging in 1871 eene aanIndie bevoogd tot het kosteloos gebruik maken van den
morkelijke uitbreiding, hoofdzakelijk mot het dool om aan
telegraaph, had plaats bij gouvornements-besluit van 9
de transito-telegrammen eene geregelde en spoedige overMei 1872 (Indisch Staatsblad n°. 88).
komst te voi zekeren.
Het personeol van den gouvernements-telegraaph 'werd
Uit dien hoofde werd door de Indische regering bevolen:
tegen het einde van het j a a r , in verband met de uitbreiding
1°. een tweedon draad te spannen langs de lijn van
der lijnen en kantoren, en met het oog op de te wachten
Batavia via Buitenzorg, Tjiandjoer, Bandong, Tjiamis,
transito-telegrammen, onder nadere (en sedert verleende)
Baujoemas tot Poerworedjo, van Soerakarta naar Ngawi
goedkeuring des Konings, behalve met den hooger bedoelden
en van Soerabaija via Paaoeroean, Probolinggo, Bezoeki
ingenieur en adjunct-ingenieur, voorloopig vermeerdei d met
tot Banjoewangi;
zeventien telegraphisten.
Ofschoon aanvankelijk geraamd was dat de openstelling
2". nieuwe lijnen aan te leggen van Poerworedjo naar
der gemeenschap met Australië en Sumatra eene opvoering
Djokiokarta, van Ngawi langs Bodjouegoro naar Toeban,
van het personeel tot 180 telegraphisten zou noodi» maken,
run lienieii.g langs Toeban naar Soerabaija, van Tagal
schijnt tnans met eene uitbieiding tot 145 man te kunnen
naar Banjoemas en Cheribon naar Tjiamis;
wordfin volstaan. Als oorzaak hiervan is te beschouwen de
krachtens het reglement in Indisch Staatsblad 1871, n°. 19,
3°. do lijnen van Samarang langs Soerakarta naar
plaats gehad hebbende invoering van beperkte dagdienst op
Djokjokarta en van Weltevreden naar Buitenzorg over te
vele kantoren, gevoegd bij do geringe waarschijnlijkheid
brengen naar de spoorwogbaan, en die van Buitenzorg naur
dat vooreerst nachtdienst op de aansluitiugskantoren der
Tjiandjoer naar den nieuwen militairen weg.
n British Australian Telegraph Company" en bij gevolg
Door gebrek aan het noodige ijzerdraad kon in 1871
ook op de overdraagkantoron van Java zal worden ingevoerd.
slechts een gedeelte dier werken worden voltooid en wel
Overigens vloeit eene aanmerkelijke besparing van personeel voort uit de onlangs plaats gehad hebbende wijzide nieuwe lijneD van Poorworedjo naar Djokjokarta, van
ging der overdraagkantoren
Vroeger toch werden de
Ngawi langs Bodjonegoro naar Toeban, en van Rembang
VI.
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telegrammen, die langs de zuidorliju tusschon Oost- en
West-Java gewisseld werden, overgedragen te Soerakarta,
Magelang, Banjoemas en Bandong, en moest elk dier
kantoren dus van een veel grooter personeel voorzien zgn,
dan voor de plaatselijke correspondentie noodig was.
Aangezien de niouwo wijze van onderhoud der telegraaphlijnen (in daghuur in stede van door vast personeel),
waarmede sedert ruim twee jaren de proef genomen i s ,
zeer gunstige resultaten heeft opgeleverd en daardoor
de toestand der lynen aanmerkelijk verbeterd is, is het
mogelyk geworden de overdraging te Magelang, Banjoe-

j
I
I
l
I
i
|
!
;

mas en Bandong op te heffen en hiertoe voortaan het
kantoor te Tjiamis te bezigen, waardoor op de drie eerstgenoemde kantoren niet moer personeel behoeft te worden
gelaten dan voor de plaatselijke correspondentie noodig is.
Op enkele kantoren op Sumatra was een tweede telegraphist noodzakelijk, ter voorkoming van anders mogolijke stremming in de dienst op plaatsen, yjiiar slochts
den tolographist aanwezig i s , in verband met de onmogelijkheid om naar Sumatra spoedig hulp van Java te eenden.
Het verkeer gedurende 1870 en lö71 kan gekend worden
uit de volgende cijfers.

Gouvernement»' en dienstberigten.

Byzondere berigten.

Totaal-generaal.

1
i
Totaal
Totaal j
; Totaal
der
JAREN.
der
Totaal
Totaal f. ? e r
a. Handels* en scheepvaart- berigten,
berigten, Opbrengst.
.berigten,
berigten.
y
tot
tot
°
der .
Opbrengst.
Opbrengst.
der'
L
t.04
berigten
berigten! ( F ; c t i e f -.)
b. Dagblad berigten.
:
berigten
van
10
van 10
van
10
i
berigten.
berigtenJ
c. Berigten van gemengden woorden
woorden
woorden|
*
aard.
herleid.
• herleid.
herleid. 1
[1) Totaal der berigten.

a. 45 612 ]
b.

1870 . . .

992

104 389

245 235 f 226 227

8354

35 487

163 481

333 641 ± 230 000

9991

43 108

f 4i > 397 112 743 280 722 f

2G6 624

c. 57 775 ]
a. 62 606 j
1871

b.

1 606

/ c. 99 269 )
i

174 472 376 749 + 266 000

!

1

(1)

35 938

Van de particuliere berigten waren er in de Maleische taal geschreven respoctivelijk
vreemde talen 1855 en 591.

Gedurende het jaar 1871 werden r a a r het buitenland
verzonden 3633 on van daar ontvangen 3832 telegrammen,
waarvan het aantal woorden, tot 10 herleid, respectivelijk bedroeg 8751 en 8903.
De zuivere opbrengst der buitenlandsche correspondentie
beliep slechts f 7 481,825, wolke som in de bovenaangegeven opbrengst begrepen is
Van J a v a naar Sumatra werden verzonden 184 en omgekeerd van Sumatra naar J a v a 226 bj'zoudere telegrammen , wolke , herleid tot den aangegeven maatstaf, het getal van 469 en 555 opleverden.
Hierbij moet worden gelet op de slechts gedeeltelijke
openstelling der kantoren op Sumatra.
De kosten der telegraphische dienst hebben in 1870
(\olgens verbeterde opgaven) en in 1871 (volgens voorloopige cijfers) achtereenvolgens bedragen f 388 347 en
f 525 443, verdeeld als volgt:
tractementen van het Europoesch
personeel

f 277 640

periodieke tractementsverhooging .

3 600

reis- en verblijfkosten

9 559

bureau- en locaalbohoeften . . .
onderhoud der lijnen , kantoren enz.,
met inbegrip dor kosten van het
inlandsch personeel
I Java.
uitbreiding der lrjnen | ^ ^

.

,
_

f 347 875
4 300
20 110

12 369

16 471

66 429

70 753

5 477

11289

u

m

54 645

f 388 347

f 525 443

33 546 en 55 493; in

Ten einde zich in de behandeling van den HUGHEStoestel te bekwamen, worden in 1871 en Januarij 1872
nog i en drietal Indische telegraphisten met verlof hier te
lande, op hun verzoek , in de gelegenheid gesteld tot bijwoning van don cursus te Amsterdam. Een telegraphist
3de klasse , die den cursus van Juny tot uit. December 1872
had bijgewoond, erlangde een diploma voor voldoend afgelegd examen.
Daar echter eene verdere praktische oefening noodig en
in het belang der Oost-Indische telegraphisten bleek, opdat
zij bij terugkomst op Java met vrucht aan den HUGHEStoestel werkzaam kunnen zijn en zoo noodig daarin onderrigt geven aan anderen, werJ onlangs 's Konings magtiging gevraagd en verkregen om hen, die den cursus bijwonen, gedurende een tijdvak van hoogstens drie maanden
aan het telegraaphkantoor te Amsterdam, tot verdere
oefening, in de behandeling van dien toestel, te doen
werkzaam blijven, onder genot der toelage boven het
verlofstractement voor het bijwonen van den cursus toegekend.
De in het vorig verslag vermelde vijf HüOHEs-toestellen
werden in de tweede helft van 1871 in Indie ontvangen ,
doch konden, bij gebrek aan geoefend personeel, niet in
gebruik worden genomen.
Hoenel eenige telegraphisten, die in Nederland met dien
toestel leerden werken, op Java zijn teruggekomen, lieten
de beschikbare krachten nog niet toe hen met de oefening
van hot overige porsonool te bolasten. Da betrekkelijk
groote vermeerdering van het personeel na het laatst van
September 1870 had tot natuurlijk gevolg, dat sedert een
aanzienlijk gedeelte daarvan nog te weinig geoefend w a s ,
om reeds nuttig werkzaam te kunnen zijn. Ter bespoediging van de oefening der leerling"telegraphisten is thans
te Batavia een cursus geopend, waaraan successivelijk
allen zullen deel nemen.

[tl.
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In verband met de voorgenomen zamensmolting van de
post- en de telegraaphdienst, werden verscheidene chefs van
telegraaphkantoren belast met de botrekking van postcommies.
Onder ultimo Maart IL waren reeds de volgende telegranphkantoren, tevens postkantoren, als dat teTelok-Betong, Banjoewangi, Poerwokarta, Tjilatjap, Pekalongan, Tjiamis, Indramaijoe, Bodjonegoro, Modjokertö,Toeban en Sitoebondo.
Daar de djati-houten palen, vooral op de plaatsen verwijdord van de in exploitatie zijnde bosschen, zeer kostbaar zijn, heeft in April j l . , als proef, eene verzending
plaats gehad van een honderdtal ijzeren telegraaphpalen
van eene bijzondere soort.

welk bedrag in het Iste hoofdstuk is uitgetrokken als
ijdrago van Nederlandsch Indie aan de middelen tot
dokking van 's Rijks uitgaven dienstjaar 1872.

De in het vorig verslag (bladz. 124, noot 1) bedoelde
toetreding van Nederland voor zijne Oost-Indische bezittingen tot het internationaal telegraaphverdrag in 1865 te
Parijs gesloten en te Weenen gewijzigd, heeft geen bozwaar ontmoet. Door zijne toetreding tot dit verdrag is
Nederlandsch Iudie verpligt om bij te dragen in de kosten van het internationaal bureau dor telegraaphbesturen
te Bern, waarvoor op de Indische begrooting van 1873
eene som van f 700 uitgetrokken is. Aan den afgevaardigde voor Nederland bij de laatstelijk te Rome plaats
gehad hebbende conferentie tot uadero herziening van het
Parijscho verdrag, werd ook de behartiging van de belangen
der Nederlandsch Oost-Indische telegraaphdienst opgedragen. De Nederlandscho Begering heeft zich, ook wat
het Nederlandsch-Indisch tegraaphbestuur aangaat, met
het op die conferentie overeengekomene, geheel vereenigd.
Ingevolge de bepalingen dezer op 14 Januarij j l . te Rome
gesloten overeenkomst (geplaatst in het Nederlandsch Staalsblnd 1872, n°. 84), die met 1 Julij daaraanvolgende de
overeenkomst van Weenen verving, werden do tariefprijzen
voor een enkelvoudig telegram in het verkeer met eenige
Staten en bijzondere ondernemingen, met ingang van 1 Julij
jl., gewijzigd als volgt: op alle Nederlandsche kantoren wordt
geheven voor een telegram langs den goedkoopsten weg naar:
Batavia f 71,50, naar kantoren ten westen van Samarang
f 72,25, naar kantoren ten oosten van Samarang f 73,50.

door overschrijving op het hoofdstuk der
uitgaven in Indie, Koninklijk besluit van
30 December 1871 (Nederlandsch Staatsblad n°. 201) (1), m e t . . . f 8 6 612,12

n.

Departement van Finantlen.
I.
§ 1.

FlNANTIEN.

.

.

.

.

f

49 957 068,00
69 801 270,00

. . . .

f

19166392,00(1)
90 196 360,00

f 109 362 752,00
Sluitpost

f

10 395 586,00

Uitgaven in

Het oorspronkelijk eindcijfer, a d .

Nederland.
. f 19 478 575,00

is verminderd:

en daarentegen verhoogd:
door afschrijving van het hoofdstuk der uitgaven in
Indie en overschrijving op dat
der uitgaven in Nederland,
van de sommen bedoeld bij de
Koninklijke besluiten van 4
Junij en 27 Julij 1870 (Ntderlandsch Staatsblad n*. 89 en
146) te zamen, a d . . . .

13 800,00
72 812,12

Waardoor het eindcijfer daalt tot

f 19 400 762,88

Het door de wet van 21 Julij 1870 (Nederlandsch Staatsblad
n°. 133) toegestaan crediet van f 5863,685, ter voldoening
eener niet tijdig verevende vordering in Nederland, behoorende tot de dienst van 1868, heeft geen invloed op
het eindcijfer der begrooting, omdat het bewuste crediet
is aangewezen ten laste van den betrokken post van onvoorziene uitgaven. Evenmin de wijziging bedoeld bij de
wet van 21 December 1871 (Nederlandsch Staatsblad n°. 148),
omdat de verhooging (ad f 951 720,485) van eenige posten
gepaard ging met evenredige vermindering van andersposten.
HOOFDSTUK II.

f 119 758 338^00
Uitgaven in Nederland
»
» Indie

H O O F D S T U K I.

Begrooting.

Raming. De begrootingswetten voor Nederlandsch Indie
voor het jaar 1872, vastgesteld op den 2den November 1871,
waren na die voor 1867 de eerste, die vóór den aanvang
van het begrootina:sjaar in Nederlandsch Indie konden
worden afgekondigd.
Die afkondiging, welke in Nederland plaats had op den
7den November 1871 (Staatsblad o". 107, 108, 109 en 110)
geschiedde te Batavia op den 24sten December daaraanvolgende (Indisch Staatsblad n°". 201, 202, 203 en 204).
Aan de Koninklijke besluiten van den 4den November
1871, n°. 21 en 2 2 , waarbij overeenkomstig het laatste lid
van art. 3 der comptabiliteitswet respectivelijk de eerste
en tweede hoofdstukken der begrooting betreffende de uitgaver. in Nederland en in Nederlandsch Indie in artikelen
zijn gesplitst, werd op den 31sten December 1871 door
plaatsing in hot Indisch Staatsblad (n"'. 207 en 208) openbaarheid gegeven.
In ontvangst en uitgaaf wijzen de gemelde begrootingswetten de navolgende totalen a a n :
Middelen in Nederland
»
i» Indie

Ten aanzien van de begrooting voor het j a a r 1870 wordt
medegedeeld:

Uitgaven in Indie.

Het oorspronkelijk eindcijfer bodraagt f 86 257 295,00.
Door den Gouverneur-Generaal zijn boven de begrooting
credieten geopend bij de ordonnantie van:
21 Sept. 1870 (Lid. Staatsbl n°. 135);
10 Nov.
17 »

»
')

6 Jan. 1871
7 Maart I
7 April »
I
lMei
2 Aug. )ï
28 Sept. »
13 Nov. »
n
16 »
»
22 »
5Dec. 1
n
28 »
n
28 i
n
29 »

bekrachtigd bij de
» 172) wet van 3 April 1871
» 176) (Nederlandsch Staatsb.
n°. 30) f 243 804,00
i
3)
(2) 65 000,00
.. 26)
25 000,00
» 41)
65 000,00
.. 58)
20 000,00
.. 107)
25 000,00
» 135)
30 000,00
» 171)
8 000,80
57 600,00
» 177)
25 000,00
» 184)
90 000,00
• 191)
351 258,00
.. 216)
432 382,00
» 217)
368 471,00
» 222)
f 1 806

5,80

(1) In het vorig verslag (bladz. 127) noot « e n / was deze post abusief
vermeld als te moeten komen op de » uitgaven in Nederland " moet zijn
in »Indie ".

(1) Bij de wet van 17 Junij 1872 {Sederlandsch Staatsblad n°. 68) (ï) Oorspronkelijk
. ; . . . .
415 000,00
is onderafdeeling 1 van het late hoofdituk verhoogd met f15 195, welke
doch verminderd met
verhooging wordt opgewogen door meerdere opbrengst van don verkoop 29 Dec. 1871 [bid. Staatsbl. n". 222) en 350 000,00, bij ordonnantie van
van producten.
gebragt op
f 65 000,00.

Bijlagen.
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Alleen «Ie credieten, bekrachtigd bij do wot van 3
April 1871, bobben geeno verhooging van het eindcijfer
ten gevolge gehad, omdat de bokrachtiging gepaard ging
met evenredig* vormindering van andere posten.
Uit de ontvangen voorloopige opgave dor uitkomsten
over 1870 laat zich ovenwei afleiden, dat ook hot beloop
der overige credieten (in afwachting van nadere inlichtingen
nog niet aan do bekrachtiging der wot onderworpen) zal
worden opgewogen door de ovorschotton op andere posten.
Do af- en overschrijving bij Koninklijk besluit van "30
December 1871 (zie hierboven), gal' eone vorhooging van
1'80 012,12, doch daarentegen dio bij de Koninklijke bosluiten van 4 Junij en 27 Julij 1870, mede hierboven bodoold, eene vermindering met f 13 800.
Overigens verdient nog opmerking, dat bij de wetten
van 5 April en 20 December 1S70 (Nederlandsch Staatsbladn". 00 en 215) credieten zyn toegestaan, tor voldoening
van in Indio niet tijdig verevende vorderingen, belioorendo
tot de dienst van 1807, welke credieten zijn aangewezen
ten lasto der onvoorziene uitgaven, en dat door denGonverneur-Goneraal bovon do begrooting eon crediet van
1' 175 000 is geopend ter zake van het voorschot aan de
Nederlandsch-Indische Spoorwegmaatschappij, waarvan do
terugbetaling heeft plaats gehad vóór de afsluiting van het
dienstjaar (Indisch Staatsblad 1870, n°. 51).
Na de opgave in het vorig verslag omtrent do begrooting
voor 1871 valt niet naders te vermelden dan dat door
den Gouverneur-Generaal crelieten zijn geopend bij ordonnnntien van 12 en 20 October en 23 November 1871 (Indisck Staatsblad n " . 149, 100 en 180) tot eon gezamenlijk
bedrag van f 380 200. Deze crodieten moeten nog aan de
bekrachtiging door de wet worden onderworpen.
Het gemis van de noodigo inlichtingen van het Indisch
bestuur omtrent credieten door den Gouverneur-Generaal
geopend boven de begrooting van 1870, is oorzaak, dat
daartoo nog geen wets-ontwerp is ingediend.
Aan het denkbeeld, dat de begrooting zou worden zamongesteld na voorafgaande zamenwerking der hooiden van
de departementen van algemeen bestuur is geen uitvoering
gegeven, omdat omtrent de opvatting der betrekkelijke
aanschrijving een verschil van meening is ontstaan tusschen
de Indische regering en de departementschofs.
Bij de zamenstelling der ontworp-begrooting, in den
aanvang van 1871, werd hier te lande aanleiding gevonden
tot eone gedachtenwisseling met de Indische regering over
de wenschelijkheid om maatregelen te beramen tot verzokering van een afdoend toozigt van den directeur van
finantien op den gang v;in het beheer der begrooting, ook
tot dekking van de verantwoordelijkheid van den Gouverneur-Generaal. Meer bijzonder word de aandacht gevestigd
op de verzwakking die dit toezigt noodwendig had moeten
ondergaan door het voorschrift van Indisch Staatsblad 1870 ,
n°. 78 (vergelijk het verslag van 1870, bladz. 12) dat do
beschikbaarstellingen door de hoofden der departementen
van algemeen bestuur of hunne gedelegeerden, te doen voor
uitgaven door dezen te ordonnanceren , geen credietopening
van de zijde van het departement van finantien op de betrokken landskassen meer voreischen. maar dat konuïsgeving van de geopende credieten aan dat departement
voldoende is; een voorschrift, dat den directeur v»n finantien het middel ontneemt om praevontiof tegen overschrijding
der begrooting door zijne ambtgenooton te waken.
Na de eenmaal door den drang der omstandigheden
ontstane vertraging in de indiening der Indische begrootingsrekoningon, achtte de Indische regering het ter voorkoming van nieuwe teleurstelling wenschelijk (Indisch
besluit van 22 Mei 1871, n°. 21), met de afsluiting en
indiening althans wat do rekening van 1807 betreft, de
eerste onder de werking dor comptabiliteitswet, te verwijlen tot dat de overwegingen der Algemeone Rekenkamer
zouden zijn afgeloopen. 's Kamers bemerkingen tegen onjuiste affectatien op de begrooting van 1807 toch bleken
een zoo ongekenden omvang aan te nomen, dat het verkieslijk moest worden geacht om — zou zij haar verslag
niet in het oneindigo moeten rekken — aan de departementschefs do gelegenheid te schenken hunne rekeningen ,
voor zooveel 's Kamers bemerkingen op goede gronden
steunden, vooraf dienovereenkomstig te wyzigen.

Zonder zoodanigen maatregel immers bestond gegronde
vroos dat, althans op hot punt van affectatien, voor zoo
veelvuld'go verschillen dat hot vaststellen van het slot dor
algemeone rekening schier ondoenlijk zou zijn.
De vraag of op gelijke wijze zou behooren gehandeld
te worden met de begrootings-rokeningen voor 1808 en
volgende jaren werd ontkennend beslist (Indisch besluit
van 7 Fubruarij 1872, n° 8). Het Iaat zich verwachten,
dat alsnu die rekeningen, zoo niet op den wettolyk bepaalden tijd, dan toch spoediger dan die over 1807 aan
do A l g e m e n e Rekenkamer zullen worden ovorgebragt.
Keno endere vraag is echter — en deze schijnt op grond
van vertoogen dor Kamer voor geene bevestigende boanlWOOrdlng vatbaar — of dit collegie de oxaminatie der
rekeningen van do comptabelen dan wel reeds genoegzaam
volbragt zou kunnen hebben, om binnen den wettelijk
voorgeschreven tormijn van drio maanden na do ontvangst
dot begrootingsrekeniug van den Gouverneur-Generaal,
deze te kunnen terugzonden, voofzien van eene verklaring
harer bevinding en vergezeld van het volledig verslag harer
werkzaamheden over het betrokken dienstjaar.
Intusschon zijn door do Rokonkamer eenige voorstellen
aanhangig gemaakt, die naar hare meening bespoediging
in het onderzoek der veraiitwoordingstukken zullen kunnen
te weeg brengen , terwijl van de zijde van het Opperbestuur,
in verband met een en ander, inzonderheid gewezen is op
het belang oenor klemvolle en naauwkeurige comptabiliteitscontróle bij de departementen zelve.
Sedert de indiening van het laatste verslag is hier te
lando ontvangen de afgesloten rekoning van in Nedorlandsch
Indie gedane ontvangsten en uitgavon over 18GG. Zij wordt
aangovuld met de ontvangsten en uitgavon in Nederland,
iu den gebruikolijken vorm bij hot tegenwoordig verslag
als bijlage overgelegd (zie sub lit. Y hierachter).
W a t de begrootingsrekening over 1807 (hoofdstuk II)
betreft, deze is in don aanvang van het jaar 1872 aan
den Gouverneur-Generaal aangeboden, ten einde in opvolging van art. 78 en in verband met art. 77 der wet van
23 April 1804 (Staatsblad n°. 100) bij de Algemoene Rekenkamer in Nederlandsch Indie te worden overgobragt.
Door de Kamer is daarover een verslag uitgebragt, het»
welk met de rekoüing aan liet Opperbestuur is aangeboden.
In afwachting van die rekening is eene som van 10 millioen afgezonderd tot uitvoering van art. 2 der wet van
20 Januarij 1872 (Staatsblad n°. 3).'
Het zamenstellon der bijdragen tot de rekening over 1808
heeft bij do departementen van algemeen bestuur geene
vertraging ondervonden sedert beslist werd, dat met de
opuiaking daarvan niet behoeft gewacht te worden op de
bemerkingen der Algemeene Rekenkamer.
Alle bijdragen zijn thans bij het departement van finantion ontvangen on de afsluiting en indiening der algemeono rekening zal oerstdaags kunnen plaats hebbon.
Door hot departement van finantien werd de bijdrage
voor de rekening van 1809 toegezegd in den loop van de
maand Augustus, en dio voor de rekening van 1870 tegen
bet einde van het jaar 1872.
Aan de Staten-Gencraal is ter voldooning aan art. 8 0 ,
laatste lid, der comptabiliteitswet modegedeeld, dat de
rekening wogens do begrooting van ontvangsten en uitgaven
in Nederlandsch Indio voor hot dienstjaar 1809, tot dusver
niet bij het Departement van Koloniën ontvangen, niet
vóór of op den 31sten December 1871 aan de StatenGeneraal kan worden aangeboden.
Aangaande het dienstjaar 1871 wordt in Indie de verwachting gekoesterd, dat de iudienings-termijn niot zal
behooven te worden overschreden.
De bij de Indische begrootingswetten bepaalde bijdrage
aan 's Rijks schatkist bedraagt:
over 1870 f 10107 749 (reeds geheel uitgekeerd, zie
vorig verslag, bladz. 129);
over 1871 f 1 0 299 287 (sedert de indiening van het vorig
verslag uitgekeerd);
voor 1872 f 10 395 580.
§ 2.

Landskassen,

Even als vroeger volgt hier eene maandelijksche nantooning van den stand der kassen in Indie over het j a a r 1871,
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mot inbegrip van de gulden onderweg tusscliun verschiU
lendo kussen. Het depot vnor de emissie van recopisseu
is daarbij weder buiten aanmerking gelaten.
De in 1869 en 1870 gedane aanbevelingen tot hot benuttigon der in de kassen aanwozige pasmunt zoowel om
daardoor meerdere ruimte van betaalmiddelen te orlangen, als om, wat het koper betreft, den nog altijd ruimen

1^72.

omloop van oud koporgeld (duiten) te temperen («ie n°. 2246
van het Bijblad op het Staatsblad) werden herhaald. Zij
waren oorzaak dat het saldo aan pasmunt, dat onderuit".
.Innuurij 1871 f 4 854 092 bedroog, onden uit 0 . July was
teruggebragt op f 3 508 544, maar konden niet beletten
dat het op ult°. December weder tot f 4 647 497 was
geklommen.

Zilveren

Koperen

KASSEN.

Bankpapier.

TOTAAL.

munt.

munt.

31 Januarij.
f

10 315 057 f
2 517 898

f

3 131 330

f

f

16 610 180
2 992 409

170 431

304 080

12 832 955 f

3 163 793

3 435 410

f

3 334 224 f

19 602 589

3 611140

f

3 148 421

f

18 227 840

(1) (f 1 519 863)

28 Februarij.
f

11 468 279 f
2 403 948

f

13 872 227 f

t 861 885

149 502

308 435
3 919 575

f

3 297 923

f

21 089 725

5 395 150

f

2 972 397 f

18 584 508

(f 1513 071)

31 Maart.
f

10 216 961 f
2 461 103

f

147 279

312 330

12 678 064 f

2 920 712

5 707 480

f

3 119 676

f

4 114 890

f

2 727 404 f

21505 220

(f 1380 297)

30 April.
f

9 971 919 f
2 571 960

f

138 695

262 665

12 543 879 f

16 814 213
2 973 320

3 377 555

f

2 866 099 f

19 787 533

3 487 750

f

2 582 480

14 220 826

(f 1 310 416)

31 Mei.
f

8 150 596

f

234 410

2 771 094
f

10 921690

f

3 722 160 f

f

154 252
2 736 732 f

3 159 756
17 380 582

(f 1 262 770)

(1) Het cijfer hier en bij do volgende maanden tusschen
munt aan pasmunt begrepen is.

( ) vermeld, wijst aan, hoeveel onder de opgegeven
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Koperen

Zilveren

KASSEN.

Bankpapior.

TOTAAL.

munt.

munt.

30 Juny.
f

8 168 497

f

2 555 431
f

10 723 928

4 336 140

f

2 401 400

f

14 906 037

157 022

246 165

2 958 618

f

4 582 305

f

2 558 422

f

17 864 655

f

3 665 660

f

2 242 813

f

13 244 605

(f 1 261 283)

31 Julü.
f

7 386 132
2 605 052

f

9 941184

259 020
f

3 924 680

139 369
f

2 382 182

3 003 441
f

16 248 046

(f 1 126 362)

I

31 Augustus.
f

7 202 696

f

2 152 732
f

9 355 428

4 046 170

f

2 338 177

f

2 525 673

135 231

237 710

13 587 043

f

4 283 880

f

2 473 408

f

16 112716

f

5 384 920

f

2 461171

f

17 047 662

(f 1 366 460)

30 September.
f

9 201571
2 344 625

f

11 546 196

2 734 625

135 160

254 840
f

5 639 760

f

2 596 331

f

19 782 287

f

4 543 915

f

2 505 608

f

18 419 510

(f 1255 652)

31 October.
f

11369 937

f

-

13 518 920

2 505 612

127 319

229 360

2 148 933
f

4 773 275

f

2 632 927

f

20 920 122

f

4 910 820

f

2 742 932

f

18 239 617

(f 1314 985)

30 November.
f

10 585 865

f

13 927 747
(f 1440 099)

f

5 192 660

3 750 235

126 513

281840

3 341 882

f

2 869 445

f

21 989 852

[21.
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Zilveren

Koperen

K A S S E N .

Bankpapier.

TOTAAL.

munt.

s

munt.

31 December.
f

12 162 285

f

8 344 355

2041 141
f

14 802 426

f

2 967 299

278 740
f

8 623 095

f

23 473 939
3 059 814

139 933
f

3 107 232

f

26 533 753

(f 1 544 165)

De Indische kas werd in de drie laatste jaren door wissoltrekking en specie-aanvoer aangevuld als volgt:

1871.

sb'Nominaal bedrag f 6 136 112,28, waar- Nominaal bedrag f 9 101 381,17, waar- Nominaal bedrag f9 281 890,235, waarjjl voor tegen den kóors van 102, 1 0 1 % , voor tegen den koers van 102, 1 0 1 % , voor tegen den koers van 1 0 1 % , 1 0 1 ,
i j 1 0 1 % , 101 % , 101, lOO'/j, 100 en 1 0 1 % . 101 V«, l o l , tOOV 4 ,lOOV;,loo, 100%, 100%, 100%, 100, 9 9 % ,
~\ 9 9 % percent verkregen werd:
99 3 / 4 , 99 V: en 99 per cent verkregen 99'A, 9 9 % en 99 per cent verkregen
werd:
werd:
.2 f
^ Indisch courant. . . . f 6 0 3 2 7 7 5 , 6 4 Indisch courant. . . . f 9 007 072,61 Indisch courant. . . . f 9 213032,19

Dienst 18G9 f
.»

(a)
(b)

1870

Dienst 1870

3 900 000
4 800 000

»

f 8 200 000

Dienst 1871 (b) f 5 108 000
»

1871 («) 3 902 000

1872

5 400 000

8 700 000,00

12102 000,00

10 508 000,00

f 14 732 775,64

f21109 072,61

f19721 032,19

Hiervan f 3 800 000 aan rijksdaalders en f 102 000 aan Mex. dollars (volgens koers van inname bij 's lands kas)
.»

4 700 000

»

1

..

408 000

Behalve de verkorting van den vervaltijd der wissels
van zes op drio maanden (zie vorig verslag bladz. 133), is
in het stelsel van wissel^unning geene verandering gebragt.
Door de late ontvangst der betrokkelijko magtiging van
het Opperbostuur is in 1871 geen gobrnik gemaakt kunnen
worden van de vergunning om, zoo wissels a pari kunnen
worden verkregen, onbeperkt van dat middel gebruik te
maken, namelijk voor zoo veel als tot voorziening in de
behoefte der Indische kassen wordt vorei-cht.
Het bedrag waarvoor, en de koersen tegen welke in 1871
en, voor zoover bekend, in 1872 wissels werden afgegeven,
blijkt uit de volgende nantooningen.

»

»

.»

..

•

•

•

•

•

•

Afgifte volgons het nominaal bedrag:
•

1871.

Januarij. .

f

1872.

9 624,00 Januarij. .

n

Februari) .

1 007 156,50 Februarij .

Maart . . .

1 008 773,45 Maart . . .

183 644,01

April . . .

1007 510,84

April . . .

503 436,22

Mei

f

69 326,50

. . . .

977 782,05

Mei . . . .

505 193.07

.Tunij, . . .

1512 450,05

Junij. . . .

433 796,92

Julij . . . .

580 363,28

Julij . . . .

30 798,95

Augustus .

2 143 566,69

September

1 001 698,375

October . .

29 965,00
f 9 281 890,23 s

f

1 726 195,70

[tl.
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De inschry ving voor Augustus is bepaald op f 1 000 000.
Naar do koersen waren bovenvermelde sommen verdeeld als volgt:

1871.

1872.

Nederl. Courant.

Ind. Courant.

f 2 264 180,04

101V4 pet.

f 2 236 227,20

Nederl. Courant.
f

Ind. Courant.

890 803,205

101V4 pet.

f

879 805,63

2 268 770,67

101

»

2 246 307,59

313 322,20

101

..

310 220,00

1 682 986,85

100%

«

1 670 458,40

256 965,80

100%

»

255 052,90

1 567 162,825

100 V2

»

1 559 366,00

260 997,495

100 Vj

»

259 699,00

209 217,74

100'/ 4

»

208 696,00

100

.»

4 107,00

760 988,00

100

..

760 988,00

204 487,50

99 •/,

»

205 000,00

263 675,00

99Vo

»

203 000,00

16 872,50

99V4

»

17 0 0 \ 0 0

43 549,11

99

»

43 989,00

f 9 281890,23»

waarvan verkregen wordt

f 9 213,032,19

Van de gelegenheid voor particulieren om in Indio gelden
boven f 100 over te maken door middel van wissels op
's lands kassen, werd bij voortduring ruim gebruik gemaakt.
§ 3.

Consignatiestelsel.

In verband met de in November 1871 aan de stemgeregtigdo deelhebbers der Nederlandsche Handelmaatschappij
te onderwerpen vraag omtrent het al dan niet verlengen
van den duur der maatschappij, wenscht zij vooraf de
zienswijze der Regering te kennen over eene verlenging of
vernieuwing van het consignatie-contract, hetwelk met
ultimo December 1874 ten einde loopt.
Veilingen. In navolging van vroeger wordt weder overgelegd (bijlage Z) eene uitvoerige zamentrekking van de
uitkomsten dor gedurende het afgeloopen j a a r in Nederland
gohoudon veilingen van gouvernemonts-producten. Eenige

4 107,00

•

f 1 726 195,70

f

opgaven nopens elke veiling afzonderlijk, althans wat do
drie voorname artikelen koffij , suiker en tin betreft, worden
ook voor de eerste 7 maanden van 1872, bij de behandeling
van elk dezer onderwerpen lager aangetroffen (hoofdstuk
O , afdeoling I en I I ) .
Bevrachtingen. Door de Vereeniging van assuradeuren is
verzocht terug te komen op den in Augustus 1871 genomen
maatregel ten aanzien der certificaten van zeewaardighoid
afgegeven door Lloyds (zie de noot op bladz. 135 van het
vorig verslag). Uit overweging, dat door de buitonlandsche inrigtingen van expertise mede toezigt wordt uitgeoefend op de sterkte der bemanning van de voor de gouvernementsbevrachtingen aangeboden schepen , is het bovengemeld verzoek afgewezen.
Ten vervolge op de in het vorig verslag gedane opgave
wordt medegedeeld, dat bij de sedert plaats gehad hebbende bevrachtingen de volgende prijzen zijn bedongen , a l s :

IN NEDERLAND.

Maanden.

Aantal

Aantal

schepen.

lasten.

IN

Vrachten per last.

1708 884,53

Maanden.

INDIE.

Aantal

Aantal

schepen.

lasten.

9

4993

f 75,00 a f 82,50

11

4896

77,90 » n 82,49

1

448

Vrachten per last.

1871.

1871.
September . .

3

2171

f 72,68 a f 73,00

October . . . .

1

763

f 71,47

Augustus . .
1873.

1872.

72,50 van Java.

Mei

f 71,98 a f 73,50

January . . .

4

2054

4

2210

72,00 *

74,47

5

2098

74,55 i

76,49

1

381

80,00

6

4371

74,95 ..

78,29

1

371

88,00

4

2484

74,99 .»

76,40

Bijbled ian de Nederlandsche Staats-courant — 1 8 7 2 — 1 S 7 3 .

f 110,00 van Menado'
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§ 4.

Andere bronnen van inkomst.
a.

Verpachte

middelen.

Opiumpacht. Door den directeur van finantion werd, in
April 11., ten aanzien van-hot hoofdbeginsel der opiumpacht, een alternatief voorstel aan do Indische regering
ingediend.
Hij gaf namelijk in overwoging: öf wijziging van het
thans in werking zijnde stelsel, in dier voege, dat aan
de pachters in don regel niet meer siram zou worden verstrekt , dan het bodrag van de tiban ;
of verpachting uitsluitend van hot regt tot verkoop van
opium in hot klein, met vrijlating aan de pachters om zelf
in de behoefte to voorzien.
De Gouverneur-Generaal hooft zich ter zake het doen

van nadere voorstellen voorbehouden, in verband met het
ingewachto advies van den inspecteur-generaal, den heer
MOTKÉ. Intusschen is de Landvoogd in kennis gesteld met
den indruk, dien de ontvangen bescheiden hier te lande
hebben gemaakt, en is het gevoelen des Ministors over do
regeling dor opiumpacht uiteengezet, zonder evenwel op de
te verwachten voorstellen vooruit te loopen.
Geduronde 1871 hebben verscheidene opium-aanhulingen
plaats gehad.
Niet van alle hoofden vangewestelyk bestuur zijn dé
daartoe botrckkelijke opgaven ontvangen, zoodat de goheelo
hoeveelhoid die over dat j a a r werd aangehaald, hier niet
kan worden opgegeven.
Eene beknopto statistiek der aanhalingen gedurende 1870
en 1871 waarvan opgave ontvangen i s , wordt ten vervolge
van dio, welko bij het vorig verslag wa3 gevoegd, hierouder medegedoold.

1870.

1871.

RESIDENTIEN.
Katties.

Thails.

Tjio's.

Matta's.

Katties.

Thails.

Tjie's.

Matta's.

Bantam

i»

8

»

Batavia

24

>

40

4

Krawang

73

1

3

7

3

»

8

11

4

1

6

8

12

3

3

9

1

5

Pckalongan

31

11

8

4

1

5

6

Samarang

98

15

7

59

2

9

»?

Preanger regentschappen
Cheribon
Tagal

3

8
3

814

3

7

6

586

6

»

7

Rembang

629

7

4

2

114

8

9

4

Soerabaija

607

6

4

3

91

15

4

3

Madura

19

11

7

1

23

8

9

8

Pasoevoean

12

13

5

18

10

8

Probolinggo

6

1

9

18

10

2

14

8

2

6

2

4

»

n

Japara

44

Bezoeki
Banjoewangi

1

Banjoemas

6

7

10

5

9

Bagelen

2

6

7

12

10

3

26

8

Kadoe

4

10

Djokjokarta

1

4

2

4

5

Soerakarta

69

14

226

2

2

Madioen

15

10

8

108

Kediri

24

2

8

a.

Sumatra's Westkust .

Totaal

a.

•

80

13

2538

13

Opgaven nog niet ontvangen.

5

3
»

3

8
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Voor do behoefte van 1871 worden van de verschillende
pachtors op Java en Madura en in het gouvernement
Sumatra's Westkust uit 's lands voorraad als siram verstrekt 410 kisten Turksche en 1202 kisten Bengaalsche
opium.
Daaruit blijkt dat voor het pnchtjaar 1871 in rondo
cijfers verstrekt werden aan tiban . . . .
669 kisten
aan siram

1C12
T e zamen

.

.

en dat daarvan bij het einde van het
pachtjaar teruggeleverd werden . . . .
Zoodat het totaal verbruik geweest is

.

»

2281
201

»

2080

»

of 817 kisten (van 100 katties) meer dan in 1870.
Het gebied der opiumpacht op J a v a on Madura onderging in 1871 (voor 1872) eene kleine uitbreiding door de
intrekking bij ordonnantie van den 18den November 1871
[Indisch Staatsblad n°. 179) van de verbodsbepalingen op
den invoer, den verkoop en het bezit van opium , die voor
een gedeelte van do residentie T a g a l , znomedo voor het
district Ranoe Lamongan van de residentie Probolinggo
bestonden.
De volgendo wyzigingen en aanvullingen in de pachtyoorwaarden voor Java en Madura haddon voor 1872 plaats
(Staatsblad 1871 , n°. 180):
a. De gewesten Cheribon, Madioen, Soerabaija en Madura zouden worden verpacht elk in één perceel en dus
niet in 2 , 5, 4 en 3 perceelen, zoo als tot dusver plaats
had. Het doel van deze wijziging was om zooveel mogelijk
groote pachtperceelen te vormen en daardoor het smokkelen door pachters van kleine naar grootere perceelen te
keer te gaan.
Ten gevolge van den ongunstigen afloop der op de gearresteerdo voorwaarden gehouden verpachtingen voor de
gewesten Madioen en Bembang, achtte men zich verpligt
tot opwekking der concurrentie voor die gewesten op den
genomen maatregel terug te komen, en tevens de tibanhoeveelheden voor die perceelen beduidend to verminderen
(Staatsblad 1871, n°. 212).
Zoo als verder uit dit verslag blijkt, beantwoordde deze
wijziging echter niet aan de gekoesterde verwachting.
b. De hoofden van gewestelijk bestuur werden gemagtigd voor het houden der verpachting zich te doen vervangen door andere daartoe aangewezen personen, indien
zij zelven daartoe door bijzondere omstandigheden verhinderd werden.
Deze maatregel was voornamolijk een gevolg van in
1870 geopperde quaestien ten aanzien van do beteekenis
van de jaarlijks in de pachtvoorwaarden voorkomende bepaling, luidende: de verpachting wordt gehouden door de
hoofden van gewestelijk bestuur.
In het vorig verslag (bladzijde 138) is reeds medegedeeld, dat door de Regering eene vordering was ingesteld
tot vergoeding der bij de hervorpachting van het perceel
Djokjokarta voor 1871 geleden schade van f 258 000.
Do vordering werd der Regering echter door den regter
ontzegd, uit overweging dat de eerste verpachting nietig
w a s , omdat deze werd gehouden door den resident van
Samarang, in stede van door dien van het betrokken gewest, zoo als bij de voorwaarden was bepaald.
c. De prijs van de Levantsche werd verminderd en die
van de Bengaalsche opium verhoogd respectivelijk tot
f 122 en f 118 per katti voor de tiban en f 22 en f 18
per katti voor de siram, en zulks in verband met de daling
van den prijs van de eerstgenoemde en de rijzing van
dien van de laatstgenoemde soort. In do prijsbepaling voor
de tiban is alzoo eene som van f 100 per katti onverschillig
van welke soort begrepen als vaste pachtschat.
d. De toestemming van den directeur van fmantien,
werd als veroischte gesteld, voor het geval de siram-aan-

vragen van Turksche opium in eenigo maand meer bcdroegen dan hot tweovoud van de vastgestelde tiban-hoeveelheid van het betrokken porceel voor eene maand
(Staatsblad 1871 , n°. 189).
Dit voorschrift werd noodig geacht, omdat op den gerogelden aanvoer van die opiumsoort niet altijd stellig kon
worden gerekend, wijl de uitzending daarvan in den regel
plaats heeft met zeilschepen, die van weer, w^pd en gelegonheid afhankelijk zijn, on omdat de ondervinding , vooral
in het laatst van 1871, loerde dat de pachters herl:aaldelijk groote hoeveelheden liram, die zij niet noodig Londen
hebben, aanvroogen, wanneer zij wisten dat de landsvoorraad zeer beperkt was.
De bedoeling daarvan was blijkbaar slechts om het Gouvernement in mooijelijkheden to wikkelen en daaruit, hetzij
in den vorm van schadevergoeding, hetzij langs anderen
weg, voordeel te behalen.
Zoo vorderde do pachter van Soerakarta, wiens maandelijksche tiban-hooveelhoid Turksche opium, overeenkomstig art. 8 der voorwaarden (Staatsblad 1870, n". 160) op
zes kisten (6<>0 katties) bepaald w a s , den 9don November
20 en den 15den dier maand nog 15 o f t e zamen 35 kisten
Turksche opium als siram, die hem ook verstrekt werden ,
en gal daarna zijn voornomen te kennen om nog voor eene
waarde van twee ton siram aan te vragen.
Aan dit voornemen werd echter geen gevolg gegeven , en
daar do pachter bij het einde van zijn pachttermijn alleen
aan Turksche opium eene hoeveelheid van twintig kisten
overhield, bleek het dat zijne aanvrage van de bovenbcdoeldo 35 kisten roods zeer overdreven was ;
e. Het aantal verkoopplaatsen, voor 1871 bedragende
7 1 4 , werd voor 1872 verminderd tot 683.
Overigens bloven de pachtbepalingen in hoofdzaak onveranderd.
De vermelde pachtvoorwaarden loverden echter geen bevredigende resultaten op
a. De verpachting voor de gewesten Samarang, Soorabaija, Djokjokarta, Kadoe, Bagelen en Banjoemas mislukte
totaal, hetgeen werd toegeschreven aan de opvoering van
do voor die residentien vastgestelde tiban-hoeveelheid, en
wat Soerakarta aangaat, ook aan de omstandigheid, dat
het aantal kitten voor 1872 was vermindord.
De onderstelling werd ook geopperd , dat de mislukking
der verpachting veeleer aan eene zamen spanning der gegadigden was toe to schryven, maar de Indische regering
meende dit niet te kunnen aannemen en besloot daarom
(Staatsblad n°. 210) de tiban-verstrekkingen voor dio gewesten bepaald te verminderen. Tot eene door eenige landhuurdors in de residentie Soerakarta voor 1871 gevraagde
vermindering van het aantal kitten werd niet overgegaan
dewijl daartoe geen aanleiding word gevonden.
b. Ook voor de pachton in de residentien Madioon en
Rembang werd geen bod verkregen, en wat betreft Madioen ,
ook niet, nadat do pacht ten tweeden male was opgeveild.
Volgens den resident van Madioen zou die ongunstige
afloop voor zijn gewest een gevolg zijn van zamenspanning
van een invloedrijken Chinees te Samarang met andere
belanghebbenden uit dio plaats en uit do residentien Solo ,
Djokjo , Madioen en Kediri.
Om dio combinatie te verbreken, achtte de resident het
wen schelijk zijn gewest weder in 5 perceelen te verdeelen
en de tiban-hoeveelheid terug to brengen tot do voor 1871
vastgestelde.
Als oorzaken van den ongunstigen uitslag van de pacht
in de residentie Rembang wordt opgegeven : de groote
hoeveelheid tiban , welke do pachter verpligt was te ontvangen en de bepaling dat de opium bewaar- en bereidingsplaats te Rembang in stede van te Lassem zou worden
gevestigd.
Door de Indische regering werd toen ook voor deze
twee gewesten besloten (Staatsblad n c . 212) tot vermindering van de vastgestelde hoeveelheden tiban-opium en
tevens tot tweeledige verpachting, namelijk eerst voor elk
gewest in zijn geheel, en daarna in respectivelijk 5 en 4
perceelen.
De herverpachting voor de gewesten, bedoeld bjj de
ordonnantien in Staatsblad 1871, n°. 210 en 212, liepen, met
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uitzondering van dio voor Djokjokarta, niet gunstig af.
Volgons de bijlagen AA on BB hierachter, bevattende
nevens andere gegevens eene gewestelijke aantooning over
1870, 1871 en 1872, waren de geldelijke uitkomsten der
pacht over 1872, ook in de Buitonbezittingon, als volgt:
Pachtscliat op Java en Madura .

. f

862 980

Vermoedelijke winst op do tiban

6 180 000

Pachtschat op de Bnitenbezittingen

. a 1 039 370
f

8 082 350

In de mindere opbrengst der opiumpacht op J a v a on
Madura hebben voornamelijk gedeold de gewesten Samar a n g , Kadoe. Bagelen , Soerakarta , Madioen , Kediri,
Rembang en Soorabaija, hetgeen hoofdzakelijk wordt toegeschrovcn aan mindere concurrentie, late verpachting en
beweerde verliezen op die pacht in het voorafgaande jaar.
Do meerdere opbrengst dor pacht op de Bnitenbezittingen ,
hoofdzakelijk in de residentie Riouw , moet voornamelijk
aan meerdere concurrentie worden toegeschreven. Echter
mag niet uit het oog worden verloren, dat voor genoemd
gewest in 1871 eene minderheid van ruim f 138 000 was
verkregen, in vergelijking met het daaraan voorafgaande
pachijaar (zie hot vorig verslag bladz., 138). De hooveeU
heid tiban (waarvan de aanvulling tegen veel hoogeren
prijs dan het kostende voor de pachters verpliglend is)
bedraagt voor 1872 voor Java en Madura 61 800 katties.
Ter Sumatra's Westkust, waar voor 1871 de pacht naar
den voor J a v a en Madura bestaanden grondslag hervormd
was on door intrekking van de in 1858 en 1864 in 't leven
geroepen verbodskringon weder over hot gehoele gobieil
der Westkust was uitgestrekt (zie het vorig verslag, bladz.
137), is die regeling voor 1872 behouden gebleven.
Slechts is voor tweo van de drie pachtperceelon de tibanhoeveolheid gewijzigd , ten einde haar in betere verhouding
te brengen tot do aangevraagde siram en langs dien weg
de ongelijkheid van den prijs, waarop de opium den pachter
in de verschillende porceelen to staan k w r n , to doen ophouden.
Dien ton gevolge bedraagt de geheele tiban-hoeveolheid
(voor de drie perceelen to zamen) 100 katties ' s m a a n d s ,
zijnde 15 katties 'smaands meer dan voor 1871. Aroorts
is in den prijs der opium-soorten dezelfde verandering
gebragt als hierboven voor Java en Madura opgegeven,
en tot beteren togongang van den sluikhandel, het aantal
verkoopplaatsen met 7 vermeerderd en daardoor op 28
gebragt. Wijders is eene tweeledige wijze van verpachting
voorgeschreven, namelijk: eorst perceelsgewijze en daarna
vereenigd , en eindelijk ingetrokken de bepaling, volgens
welke do passen voor het vervoer van opium binnon het
pachtgebied slechts mogten worden afgogovon voor een duur
van hoogstens acht dagen; een maximum van tijd, niet in
evenredigheid tot de afstanden ter Sumatra's Westkust
(Indisch Staatsblad 1871, n u . 172 en 173).
Ten behoeve van het jaar 1871 zijn in 't geheel naar
Batavia verscheept 669 kisten Levantsche opium, tot een
geldswaardig bedrag van ongeveer f 1 400 000, met inbegrip van allo onkosten, of gemiddeld f 2093 per kist.
Van de voor 1872 geöischte 675 kisten zijn 664 kisten
uitgezonden , tot oen geldswaardig bedrag van ongeveer
f 969 600, met inbegrip van alle onkosten, off 1462 per kist.
Verboden leringen. Zoo als hierboven reeds vermeld werd,
moesten de verbodsbepalingen op den invoer, den verkoop
en hot bezit van opium voor de gedeelten van de residentie Tagal, waar dio bepalingen nog van kracht waren ,
en voor het district Ranoe Lamongan van de residentie
Probolinggo , opgeheven worden, wegens de gebleken onmogelijkheid om met de beschikbare middelen die bopalingeu aldaar te handhaven.
In den verboden kring van het (voormalige) regentschap
Ambal (Bagelen) werd volgens rapport van het betrokken
bestuurshoofd meer opium gebruikt dan vroeger.
o. Hieronder begrepen de vermoedelijke winst op de tiban-opium
voor Sumatra's Westkust, doch zonder het cijfer voor Laboean-Batoe
(Oostkust van Sumatra), waaromtrent nog geen opgaaf was ontvangen.

Buiten de genoomde gedeelten zijn de bedoelde verbodsbepalingen nog slochts van toepassing op kleine gedeelten
van de gewesten Bantam, Batavia (de tot de afdoeling
Buitenzorg bohoorondo districten Djassinga en ïjibaroessa),
Cheribon, Soerabaija (nameln;k het tot die residentie behoorende eiland Bawean) , Probolinggo (de twee bergdistricten Kandangan en Tenger), en Banjoomas.
Volgens do gowestelijke rapporten werken de bedoelde
bopalingen daar gunstig.
Andere verpachte (kleine) middelen. De pachtvoorwaardeu
van do zoogenaamde kleine of gewono middelen op Java
en Madura hebben voor 1872 geone wyziging ondergaan,
behalve die omtrent de Krawangsche houtbosschen, afgekondigd bij hot Indisch Staatsblad 1871, n°. 168, welko
speciaal ten doel hebben de goede houtsoorten in die boïschen voor vernieling to bewaren.
W a t betreft de pachtvoorwaarden der Buitenbezittingen,
deze zijn voor 1872 onveranderd gebleven.
Echter is bij Staatsblad 1871, n°. 175, ingetrokken het
verbod om buiten de militaire kantines sterke dranken te
verkoopen aan militairen behoorende tot de zeemagt.
Deze bepaling, welke zoowel voor Java en Madura als
voor de Buitenbezittingen geldt, kwam wenschelijk voor,
niet alleen omdat het gebleken is, dat de militaire kantines niet geheel aan de behoeften van den schepeling
voldoen, maar ook omdat do billijkheid vordert den zeeman ,
die uit den aard zijner betrekking slochts bij tusschenpoozen
zijne bezigheden aan boord mag verlaten, gedurende zijn
verblijf aan den wal meerdere vrijheid tot uitspanning te
geven.
Het monopolie betreffende den verkoop (in het klein)
van Europoscho dranken in de adsistent-vesidentie Banda
werd, bij de met 1 Januarij 1^73 in werking te treden
nieuwe voorwaarden betreffende de pacht der sterke
dranken in die afdeeling opgeheven (Indisch Staatsblad
1872, n°. 29).
Het denkbeeld der invooring op J a v a en Madura van
een accijns op het binnenlandsch gedistilleerd, ter vervanging van de pacht der sterke dranken (zio het vorig verslag ,
bladz. 140), waaromtrent door de Regering hier te lande
nadere overwegingen en plaatselijke onderzoekingen in Indie
zijn noodig geoordeeld, is aldaar nog in behandeling.
Een vijfjarig overzigt van den uitslag der verpachting
van 's lands kleine middelen volgt hieronder. Van do twee
eerste jaren zijn tusschen ( ) tevens opgegeven de sommen
na aftrek der pandjespacht, welke sedert 1°. Januarij 1870
is afgeschaft.
Gewestelijke cijfers voor 1870, 1871 en 1872 voor elk
middel in het bijzonder worden, ten vervolge van vroegere
aantooningen, hierachter aangetroffen in bijlagen CC en
DD.

Jaren.

1868

Java
en Madura.

Buitenbezittingen.

Totaal.

f 1 911 924 f 650 943
(620 198)
(1 563 084)

f 2 562 867
(2 183 282)

1869

9 938 696
(1614 900)

576 994
(545 359)

2 515 690
(2 160 259)

1870

1 734 924

571 068

2 305 992

1871

1 733 778

594 804

2 328 582

1872

1 674 504

a. 640 601

2 315 101
I

a. Hieronder niet begrepen de cijfers van Laboean Batoo
(Oostkust van Sumatra), waaromtrent de opgaven nog
niet zijn ontvangen.
In de mindere opbrengst voor Java on Madura hebben
voornamelijk gedeeld de pachten in de residentien Soerabaija, Djokjokarta, Soerakarta en Madioen.

By lagen,
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Als oorzaken van die mindere opbrengst worden opgegeven:
door den resident van Soerakarta: de belangrijke daling
van de pacht van do toptafels aldaar, hetgeen een gevolg
zou zijn van de omstandigheid dat in den laatsten tijd door
den regter niet strafbaar wordt geacht het door Chinezen
in hunne woningen verzamelen van inlanders, tot het
spelen met Hollandsche kaarten;
door het bestuur van Djokjokarta: de aanmerkelijke
daling van de rund- en buffelslagt aldaar, hetgeen in verband zou staan met de verkregen uitkomst van de te Sa*
marang gehouden opium verpachting, daar meestal opiumpacht en bedoeld middel te zamen gaan;
door den resident van Soerakarta: de mindere concurrentie;
door dien van Madioen: de plaats gehad hebbende mislukte opiumverpachting.
De belangrijk meerdere opbrengst in de residentien Batavia
en Samarang wordt toegeschreven aan levendige concurrentie.
In de meerdere opbrengst in de bezittingen buiten Java
heeft voornamelijk gedeeld de residentie Riouw, hetgeen
wordt toegeschreven aan meerdere concurrentie en aan den
hoogeren marktprijs van de peper aldaar.
Naar aanleiding der bezwaren, die van verschillende
zijden tegen de verpachting der belasting op de rundslagt
worden aangevoerd, is hot denkbeeld in overweging om
voor die belasting eene regeling vast te stellen, als bij het

Indisch Staatsblad van 1871, n°. 4 9 , voor de Preanger
regentschappen is tot stand gekomen.
b. Onverpachte middelen en inkomsten.
Inkomende en uitgaande regten. De opbrengst van de
gedurende het j a a r 1871 in Nederlandsch Indie geheven
regten heeft, vergeleken met de drie voorgaande j a r e n ,
eene groote vermeerdering ondergaan. E r il namelijk in
dat tydvak meer ontvangen dan in de jaren 1868,1869 en
1870, respectivelijk f 818 9 3 8 , f 1 224 902 en f 1 161 728.
Die opbrengst heeft echter het cijfer van het j a a r 1867
niet kunnen bereiken en toont, in vergelijking daarmede,
nog een nadeolig verschil aan van f 626 532.
De gunstige wending, welke het jaar 1871, in vergelijking met de drie vorige j a r e n , heeft genomen, is voornamelijk toe te schrijven aan de buitengewone levendigheid,
die in den handel werd waargenomen. De cijfers, welke
onder het hoofd: »Koopvaart en scheepsbouw", hieronder
nader zullen worden vermeld, mogen daarvoor ten bewijze
strekken.
Ook mag hier niet onvermeld worden gelaten hot feit,
dat door de aankomst in 1871 van de twee eerste booten
der Stoomvaartmaatschappij » Nederland" de omzet in den
handel, speciaal te Batavia, zeer is toegenomen, waardoor
de ontvangst aan in- en uitvoerregten, vooral in de maanden November en December van dat j a a r , belangrijk is
gestegen.
De volgende aantooningen geven eene splitsing van do
geheven regten, zoo op als buiten J a v a , over de laatst
verstreken vyf jaren 1867—1871.

Bijblad van de Nederlandsche Staats-courant — 1 8 7 2 — 1 8 7 3 .
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TE

TREKKEN.

*

Jaren.

Invoerregten.

Uitvoorregteu.

Te zumen.

PakhuiBhuur.

Werkelijk in
TE]RUG B E T A A L D E

Fictive regtun
op den
uitvoer van
gouvernementsproducten.

's lands kas verTe zamen.

Invoerregten.

Uitvoerregten.

bleven.

Pakhuishuur.

Java en Madura.

1867

f

5 951 668

f

3 047 966

f

142 094

f

9 141 728

f

2 248 418

f

24 068

f

63 920

243

f

f

2 336 649

f

6 805 079

1868

4 580109

2 267 309

207 789

7 055 207

1 658 256

16 954

34 297

309

1709816

5 345 391

186»

4,045 806

2 573 304

242 018

6 861128

1 763 453

14 378

55 423

297

1 833 551

5 027 577

1870

4 062 677

2 943 690

261 595

7 267 962

2 032 514

12 277

41741

177

2 086 709

5 181 253

1871

4 730 121

2 633 896

208 302

7 572 319

1 349 491

17 597

93 831

585

1 461 504

6 110 815

\

Buitenbetittingen.

1867

508 569

355 564

6 030

870 163

»

4 121

2 059

»

6 180

863 983

1868

343 920

533 147

11453

888 520

n

788

9 531

»

10 319

878 201

1869

318 785

465 320

15 498

799 603

»

306

9 246

»

9 552

790 051

1870

347 206

354 753

13 140

715 099

1

383

15167

i)

15 550

699 549

1871

386 063

570 533

11143

967 739

»

5 430

30 576

36 024

931 715

18
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Vorenstaande cyfurs worden, gespecificeerd over de verschillende tolkantoren, voor zoover Java on Madura botreft,
in den volgendon staat [teruggevonden.

TOLKANTOREN.

1867.

1868.

—

—

f

(

8,00
533,00

f

1196,00

1 485,00
—

1876.

1871.

—

—

f

23,00

f

1 427,00
—

2 410 235,00

38,00

—

2 284126,00

16.C0

—
—

2 549 902,00
—

13,00

5 770,00

181,00

139 997,00

106 827,00

92 232,00

85 605,00

125 896,00

1 823,00

827,00

2 910,00

2 316,00

2 161,00

45 147,00

56 184,00

71 580,00

54 504,00

61 531,00

12 275,00

10 953,00

6 703,00

15 600,00

24 033,00

1 456 506,00

1212 371,00

1 101 768,00

1 314 559,00

1 556 761,00

297,00

—

—

—

—

—

—

—

—

—

-r

—

—

—

12,00

66,00

19,00

2 392,00

98,00

104,00

7,00

11 380,00

2 168,00

8 223,00

5 622,00

429,00

—

—

—

—

—

127 361,00

114 536,00

64 548,00

12 031,00

44 960,00

1521963,00

1 216 143,00

1162 874,00

1 309 676,00

1 549 264,00

8 016,00

15 984,00

69 031,00

55 518,00

160 071,00

3 036,00

3 884,00

1 456,00

1 058,00

758,00

6 144,00

1 998,00

1 895,00

3 000,00

1 379,00

13,00

1 750,00

—

—

1 017,00

63,00

—

.

19,00

—

—

.

15,00

6,00

2 578 857,00

3 434 849,00

.

f

—

—

Totaal

1869.

—

685,00

1179,00

396,00

203,00

208,00

411,00

359,00

9 961,00

9 586,00

17 264,00

25 946,00

25 051,00

3 543,00

55,00

253,00

75,00

1,00

20 503,00

3 611,00

12 415,00

7 923,00

7 181,00

909,00

600,00

418,00

712,00

673,00

5 027 577,00

f 5 181253,00

6 805 079,00

f

5 315 391,00

f

f

6 110815,00

[21. 2.]

136

Koloniaal verslag van 1 8 7 2 .
Do ontvangst van de Buitenbezittingen was over do verschillende tolkantoren verdeeld, als volgt

TOLKANTOREN.

1868.

1867.

1869.

1871.

1879.

Padang

. . . .

670 247

735 320

652 734

552 041

769 022

Priaman

. . . .

2 234

2 836

1710

8 174

1769

404

268

148

75

68

1144

329

470

117

320

11203

2 270

2 726

2 216

403

11 112

C976

5 8,27

3 949

2 201

9 983

12 415

7 709

7 010

1918

4156

1842

2 693

3 906

3 178

32

598

n

*

»

i

Aü'erbangies

.

.

Natal
Sibogha

. . . .

Baros
Singkel

. . . .

Benkoelen

.

.

.

Kroë
Mokko-Mokko.

.

n

Telok-Betong .

.

496

1496

1020

937

Palembang .

.

84411

39 173

39 107

49 229

56 341

Moeara-Kompeh .

.

23 113

18 474

19 914

23 305

22 221

. . . .

27 777

39 142

32 488

25 853

36 635

Tandjong - Pandan

7 992

10 047

10 129

13 478

20 161

Bandjermasin .

.

7 844

6 336

12 546

13145

14 656

. . . .

2 301

1 679

354

1031

1885

863 983

878 201

790 051

699 549

931715

Muntok

Sampit

Totaal

.

f

Da terugbetaalde regten in de Buitenbezittingen waren verdeeld, als volgt:

GEWESTEN.

186?.

f

1868.

5 317

f

2
Lampongsche districten.

.

.

1869.

8 761

f

1870.

8 809

f

1871.

13 305

f

34 202

69

87

n

n

R

1

991

629

»

»

»

R

»

953

577

il

n

27

104

216

861

198

»

»

33

»

149

n

n

990

1005
34

II

Zuider- en Ooster-afdeeling van

Totaal

.

.

f

6 180

f

Bij de wet van den 17den J u n y 1872 (Nederlandsch
Stadsblad n°. 69) is de werking der wet van 3 Julij 1865
{Nederlandsch Staatsblad n°. 76; Indisch Staatsblad n c . 99),
houdende vaststelling der tariven van in- , uit- en doorvoer in Nederlandsch Indie , op nieuw met een jaar verlengd en de wet van kracht verklaard tot 1 Januarij
1874
Ten aanzien van de vraag op hoedanige wijze de bepalingen omtrent de in- en uitvoerregten worden nageleefd,

10 319

f

9 552

f

15 550

f

36 024

wordt verwezen naar den volgenden staat, gevende de 2de
4de, 6de, 8ste, 10de en 12de kolom aan het getal der in
de danrbij genoemde havens, welke voor den algemeenen
in- en uitvoer zijn opengestold, voorgevallen overtredingen, welke overeenkomstig het bepaalde hfl de 2de alinea
van art. 16 der publicatie van 9 Julij 1822 (Indisch Staatsblad n°. 3 a) worden afgedaan , terwijl de andere kolommen
het getal aanduiden van die overtredingen, waarop verbeurdverklaring van de aangehaalde goederen is gevolgd.

Bijlagen.
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PLAATSEN.

1866.

Batavia

1967.

1868.

18

1860.

26

18 76.

1871.

57

46

62

48

n

Cheribon
Tjilatjap

a

Samarang

13
n

Soerabaija
Fasoeruean
Sumatra's Westkust
Benkoelen
Tandjong Pandan
Telok Betong
Palembang
Muntok
Bandjermasin
30

TOTAAL

11

Uit dien staat blijkt dat in 1870 de meeste overtredingen
zijn voorgekomen, welke onder de »verzuimen van formaliteiten" worden gerekend, en in 1871 de meeste verbeurdverklaringen zijn uitgesproken.
In verband met geopperde bezwaren over beweerde trage
afdoening van zaken, betreffende de borgstellingen in Indie
voor de betaling der verschuldigde hoogere regten bij niet
ongebroken aanvoer in Nederland van goederen, die wegens
de bestemming derwaarts in de betaling van uitgaande
regten bevoorregt zijn (art. 4 der tariefwet) is de juistheid
der klagten dienaangaande onderzocht.
Daaruit is gebleken, dat de oorzaak van vertraging ten
onregte werd gezocht in nalatigheid van de administratie
in Nederland.
Intusschen is ten gevolge van een overleg met het Ministerie van Finantien vereenvoudiging gebragt in de opmaking der stukken, waarin de ongebroken aanvoer van
ladingen hier te lande wordt geconstateerd.

15

11

Java

Buiten-

en Madura.

bezittingen.

f

92 816

f

28 025

Totaal.

f

120 841

1868

80 402

18 148

98 550

1869

81024

21541

102 565

18ÏO

89 410

24 439

113 849

1871

93 637

28 674

122311

(1)

(1) Sedert den afdruk van het verslag van den handel en deseheepvaart in de Buitenbezittingen over het jaar 1870 is gebleken dat te
Soekadana (Westerafdeeling van Borneo) eene som van f 8(0 in dat jaar
aan consumtie-regt op tabak is geheven, van welke heffing in de eerst
ontvangen opgaven geen melding was gemaakt.
B i j b M van de Nedftrlandsche Staats-courant. -

32

13

16

Andere belastingen en inkomsten. Onderscheidene ontwerpen van belasting-verordeningen, waarvan de meeste
nog in Indie in behandeling, zijn aan de Regering hier te
lande voorloopig medegedeeld. De arbeid ter voorbereiding
van de herziening is echter nog niet voltooid. Voor J a v a
moeten nog de regeling van de vendu-departementen, de
belasting op de particuliere bazars en de pachters aan eene
herziening worden onderworpen; terwijl daarna de belastingen in de Buitenbezittingen moeten worden ter hand
genomen. Wegens het moeijelijke en veel omvattende van
dezen arbeid heeft men zich in den tijd van voltooijing
misrekend.
Eene zevenjarige statistiek van de opbrengst en den
aanslag, waar deze bestaat, der nog niet vermelde bronnen
van inkomst behoorende tot het departement van finantien ,
volgt hieronder:

Consumtieregt op tabak. De opbrengst van dat regt was
gedurende de vyf laatste jaren als volgt:

Jaren.

11

1872—1873.

der
b.
vendukantoren.

Klein zegel
(gedebiteerde zegels
na aftrek
van collocteloon).

Regt van successie onder

Regt van overschryving

Belasting

van

op paarden en

vaste goederen.

rijtuigen.

Europeanen en
met dezen
gelykgestelden.

vreemde
Oosterlingen.

JAREN.
Java

Buiten-

Java

Buiten-

Java

Buiten-

Java

Buiten-

Java

Buiten-

Java

Buiten-

Java

Buiten-

en

bezit-

en

bezit-

en

bezit-

en

bezit-

en

bezit-

en

bezit-

en

bezit-

Madura.

tingen.

Madura.

tingen.

Madura.

tingen.

Madura.

tingen.

Madura.

tingen.

Madura.

tingen.

Madura.

tingen.

»

f 3 600

ii

n

Belasting op de civile proc( sssen
by de resident ie- en landr aden
in Nederlandssch Indie.

Opbrongst
Verponding.

Belasting op het verkrijgen van Nederlandseh-lndische zeeHrieven voor in
den vreemde gebouwde schepen (i»disch Staatsblad 185*, n°. 17).

Koloniaal verslag van 1 8 7 2 .
Licentien voor het spelen van Chinesche
dobbelspelen op Java en Madura, daar
waar die niet zijn verpacht {Indisch
Staatsblad 1821, n°. 29).
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Hoofdgelden der vreemde Oosterlingen in de Vorstenlanden op
Java.

[ t l . 2.]
Belasting op de bazaars der particuliere landerijen op Java.
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186*.
Aanslag .

.

. f 924 600,00 f35 300,00

Geïnd bedrag .

f 223 569,00 f 8 897,00

908 800,00

32 467,00 f614 500,00 f55 400,00 f 480 600,00 f

.

938 000,00

35 300,00

Geïnd bedrag .

918 250,00

35 499,00

.

952 400,00

35 700,00

Geïnd bedrag .

934 799,00

35 608,00

1007100,00

37 900,00

68 500,00 f

310100,00 f29 600,00

» .

n

ii

ii

221 278,00

8 409,00 f 69 100,00 f2 200,0d f 12 100,00 f 3 900,00 f4 600,00

232 032,00

9 426,00

229 427,00

9 292,00

241 062,00

8 539,00

236 904,00

8 406,00

299 152,00

8 365,00

293 098,00

8 328,00

288 905,00

8 280,00

ii

3 600 f 2 300 f 18 200 f 4 200,00

1866.
Aanslag .

.

654 000.00 55 100,00

448 500,00

78 000,00

424 100,00

28 900,00

»
127 600,00

»

»

1 400,00

12 200,00

n

n

n

3 200,00

n

4 600,00

3 600

»

I

3 600

7 700

26 500

n
5 200,00

1867.
Aanslag . .

750 600,00 26 300,00

509 700,00

76 800,00

450 700,00

23 500,00

»
45 700,00

700,00

11900,00

»
300,00

ii

4 000,00

3 600

i

3 600

12 400

3 800

3 700

i

i>

ii

ii

7 400,00

1868.
Aanslag .

.

.

Geïnd bedrag .

1 004 122,00 j 36 856,00

613 300,00 34 900,00

477 800,00

95 700,00

183 600,00

22 300,00

»
12 000,00

»
800,00

»
13 600,00

I

8 100,00

»
4 300,00

3 700

7 100

4 000

»
14 600,00

1869.
. .

1 029 200,00

38 500,00

Geïnd bedrag .

1 003 956,00

37 492,00

Aanslag .

592 496,00 25 004,00

447 000,00

88 100,00

277 500,00

32 300,00

282 890,00 • 7 175,00

n
57 700,00

ii

ii

3 600,00

22 400,00

»

»

ii

ii

3 600

ii

ii

600,00

4 100,00

3 600

11000

i

4 119,38

3 644

n

1)

1229,265 4 119,38

3 644

9 202

4 834

3 890,57V4

3 608

»

»

3 705,03

3 608

15 920

18 663

3 100

ii

19 000,00

1870.
.

1042 557,846! 38 152,07

Geïnd bedrag .

972 212,405 37 496,13

Aanslag .

.

286 343,125
560 426,39 52 975,36

420 561,88

97 193,805

241 407,62

30 723,415

8 619,67

277 304,30 c. 8 665,575

»

18 437,635 1 576,52

7 316,95

»
13 546,375

1871.
Aanslag .

.

.

1 069 310,61

Geïnd bedrag .

966 906,82

41399,57 6
30 969,40

306 922,44 61 118,675

484 099,145

105 286,34

309 943,335 37 239,86

o.

In het vorig verslag komen de cyfers van Makassar en Serang niet voor; van Serang ie het geheele bedrag

b.

Al de juiste cyfers over 1865 tot en met 1869 zijn nog niet bekend.

c.

Omtrent de meerdere ontvangst dan de aanslag zijn inlichtingen gevraagd.

280 998,335

9 271,665

280 149,826

9 222,215

ii

60 412,52

»
4 793,08

»
10 679,54

opgenomen, van Makassar slechts het 1ste en 2de kwartaal.

»
2 624,77

n

9 551,726

1*1. 2.]
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186».
Aanslag .

Geïnd bedrag .

f

101673

944

| f

11937

23 649

342 033

3 434

23 649

99 700

944

381 768

11189

23 381

107 000

990

382 916

3117

23 089

h. 108 000

990

392 051

5 999

25 011

111 930

1112

392 051

5 354

24 929

106 266

1 112

396 843

6 152

24 111

117 625

1136

396 352

5 847

23 967

113 777

1136

403 636

6 485

23 066

119 003

1172

403 635

5 989

23 066

114 487

1172

426 519

6 650

23 637

122 416

1118

409 660

5 876

20 655

115 440

1194

t

t

125 953

1224

3 882

13 993

123 380

1452

a. f 342 430

• •

f

25 098

f

»
732

7 963

21525

f 20 241

f

7 473

f 86 210

f

4 676

21 525

19 915

o.

7 420

84 470

»

19 545

19 318

6 371

1721

19 515

19 095

»

21353

1695

f

f 42 125

16 326

n

27 464 I

16 296

441

87 170

45210

23 907

6 371

85 5S1

36 214

22 532

18 786

6 178

90 350

47 980

24 22!

21353

18 492

6 178

87 852

43 1»6

83 899

n

21 646

19 607

6 270

93 935

48 415

34 382

2 225

21 646

19 222

6 270

90 972

29 726

33 010

22 040

20 837

6 358

96 835

48 625

32 925

2 488

22 040

20 470

6 358

95 577 !

34 756

22 751

»

38 286

21479

6511

103 330

51345

30 950

38 286

19 991

6511

71084

q. 33 247

11656

41470

22 096

7 820

104 680

52 070

29 921

b. 43 153

21756

7 820

104 980

23 929

4 487

ii

1806.
Aanslag .

• •

Geïnd bedrag .

»
29 467

7 996

32 358

7 558

51623

7 123

42 020

7 368

566

418

1867.
Aanslag .

. •

Geïnd bedrag .

366

41S

1868.
Aanslag .

.

•

Geïnd bedrag .

c.
d.

345

384

186».
Aanslag .

• •

Geïnd bedrag .

»
340

ii

398

1870.
Aanslag .

• •

Geïnd bedrag .

t.

35 730

8 370

49 446

8 291

162

m 2 784

p.

335

1871.
•

441944

Geïnd bedrag .

440 503

Aanslag .

.

f.

n

211

2 717

De primitive aanslag was f 344134; afgeschreven f 1704; rest f 343 430.

i.

Verbeterde opgave.

Omtrent de meerdere ontvangst dan het cijfer van den aanslag zyn inlichtingen gevraagd.

l-

Volgens mededeeliDg van den gouverneur van Celebes moet het in het vorig verslag opgegeven cijfer van f 1171
f 162 zijn.

De primitive aanslag was f 396 517; afgeschroven wegens dubbelen aanslag f 174; rest f 396 343.
De meerdere ontvangst is te wijten aan te veel betaling in eenige afdeelingen.
..

In 't vorig verslug opgegeven f 1201, omdat alle opgaven nog niet ontvangen waren.

ƒ.

Volgens opgave van den resident bestaat nog een achterstand over 1865 tot en met 1869 ad f 4 964,60. De achter-

Zie ook noot i.

»». De meerdere ontvangst in vergelijk met vorigo jaren is het gevolg van hot grooter aantal overschrijvingen van
pandelingen en de meerdere afgifte van extracten uit hot register tegen betaling.
n.

De cijfers zijn alle zoo als de gouverneur ze opgegeven hoeft.

stand over elk jaar afzonderlijk is alsnog gevraagd,

o.

De achterstand afgeschreven b\j gouvornomontsbcsluit.

y.

In 't vorig verslag opgegeven f 22 741. Het nu vermelde cyfer is volgens verbeterde opgave.

p.

In 't vorig verslag opgegeven f 53 755.

h.

De meerdere ontvangst dan de aanslag is toe te schrijven aan de omstandigheid dat er geen Buppletoire aanslagstaten zijn opgemaakt.
Verbeterde opgave van het cyfer in 't vorig verslag. Volgens inlichtingen van den resident was f 172 » Hoofdgeld
inlanders" verkeerd gebragt onder » Vreemde Oosterlingen".

g.

Als voren f 24 009.

r.

Voor de heffing van deze belasting wordt geen aanslag gehouden.

i.

Volgens latere opgaven nog geïnd f 17 327.

Volgens latere opgaven nog geïnd f 11 238.
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Ten aanzien van sommige der in de bovenbedoelde statistiek vermelde belastingen valt uog hot volgende aan to
teekenen:
Verponding. Aan het Indisch bestuur is mngtiging verleend tot tijdelijke vrijstelling van verpondings-belasting,
voor een langer tijdvak dan art. 44 der ordonnantie in
Indisch Staatsblad 1823, n°. 5 , voor nieuw opgerigto pobouwen in 't algemeen aan inlanders ter hoofdplaats Makassar, die op den grond, hun door het Gouvernement in
eigendom of met regt van opstal afgestaan, steenen dan
wel houten mot pannon gedekte huizon oprigten.
Over de toegekende vrijstelling van verponding gedurende
de eerste vijf j a r e n , van volgens de agrarische wet in
erfpacht te verkrijgen gronden, is reeds gehandeld in hoofdstuk Jf, afd. I V (art. 13 van hot Koninklijk besluit van
16 April 1872, n°. 28, houdendo herziening van dat van
20 Julij 1870, n". 15).
Voorts zijn bij hot Koninklijk besluit van 16 April 1872,
n°. 29 (art. 21), betreffende de aan inlanders te verleenon
eigendomstitels op grond, door hen krachtens erfelijk individueel gebruiksregt bezeten, aan do verponding onderworpen alle dus in eigendom verkregen gronden, «voor
zoover daarvan geen landrente of gelijksoortige belasting
verschuldigd is".
Do verpligting tot het aanschaffen van titels voor gouvernementsgronden is niet alleen in het belang van ordo
en regelmaat, maar ook in dat van 's lands kas wonscholijk,
omdat de houders ter zako van zoodanige gronden anders
niet in de verponding-belasting kunnen worden aangeslagen.
Zie ovor maatregelen tot voldoening aan die verpligting,
hoofdstuk J , afd I V .
Overschrijving van vaste goederen. Bij do ordonnantie van
den 15den Junij 1871 {Indisch Staatsblad n°. ^7) is met
wijziging van de ordonnantio van 15 Junij 1861 (Indisch
Staatsblad n°. 48) bepaald, dat de adsistent-resident van
Boeleleng (Bali) bij zijne verrigting naar aanleiding van
art. 1 der bij de publicatie van 21 April 1834 (Staatsblad
n°. 27) vastgestelde ordonnantie op do overschrijving bijgestaan wordt door den aldaar geplaatsten controleur bij
de landelijke inkomsten en cultures of ambtenaar ter beschikking, terwijl bij de ordonnantie van den 8sten October
1871 (Indisch Staatsblad n c . 144) de president van Krawang
is bevoegd verklaard, om, bijgestaan door zijnen secretaris,
de acten van eigendom en hypotheek in dat gewest te
verlijden.
Vendukantoren. Do omzet is in 1871 grooter geweest
dan in het daaraan voorafgaande j a a r . De baten voor
's lands kas hebben echter pi. m. f 15 000 minder bedragen.
Zoo als in het verslag van het vorige j a a r reeds is opgemerkt, kunnen de winsten van het Gouvernement niet
naar den omzet berekend worden, daar het bedrag van
de opgehouden goederen een belangrijk cyfer uitmaakt ,
waarvan 's lands kas echter weinig voordeel heeft.
I n vergelijking mot vorige jaren is een doorgaande teruggang te bespeuren; bijzondere redenen zijn daarvoor
niet op te geven.
In het j a a r 1871 is een bedrag van pi. m. f 175 000 aan
voorschot aan particuliere vendu-administratien moeton
worden verleend; met hetgeen in vroegere jaren en wel
van en met 1864 tet en met 1870 is voorgeschoten bedraagt
dit pi. m. f 250 000.
De oorzaak dat in 1871 's lands kas ten gevolgo van
do aansprakelijkheid van hot Gouvernement voor de uitkcering van vendu-rendementen (Staatsblad 1847, n°. 4)
zoo veelvuldig voor de bijzondere vendukantoren heeft
moeten betalen, is niet zoo zeer te wijten aan minder
goede zorg of goed toezigt op die kantoren, maar vooral
d a a r a a n , dat in dat j a a r maatregelen zijn genomen om te
voorkomen, dat langer aanzienlijke sommen als debetposten kunnen voortloopen ter zake van niet betaalde of
aan de Javascho Bank geé'ndosseerde vendu-acceptatien.
Die inrigting, op den waarborg van het Gouvernement
vertrouwende, was te toegevend tegenover de vendumeest e r s , die hiervan misbruik maakten en de betaling veelal
uitstelden tot het hun gelegen kwam. Do administratie,
niet aangemaand door de Javasche B a n k , vermoedde geen

achterstand in de betaling. Alleen bij overlijden van vendumeesters, ontslag uit hunne betrekking als anderzins,
werd het Gouvornement voor betaling aangesproken. Zoo
had oen vendumeester voor ruim f 100 000 aan acceptatien
afgegeven, dio hij niet betaalde; de Javascho Bank had
die stukken gedisconteerd en eerst na het overlijden van
den acceptant werd het Gouvornement om betaling uangesproken. Volgens verzekering van den betrokken suporintendent laat het zich echter niet aanzien dat het Gouvernement ten gevolgo van dit voorschot nadeel zal lijden.
In dien toestand is verbetering gebragt. Thans loopt
geene acceptatie langer dan den bepaalden tijd, zonder
medeweten van de administratie, en is het eone onmogelijkhoid geworden, tenzij in de boeken fraude plaats hebbo,
dat achterstalligheid van vondumeesters voor het Gouvornement geheim blijve.
Van do f 2 5 0 000, die als voorschot verleend werden,
kan gerekend worden dat f 50-&70 000 voor hot Gou vernoment verloren zal zijn. Het maximum verlies, verdeeld
over 7 j a r e n , zal dus p. m. f 10 000 per jaar bedragen.
Verder kan nog eenig verlies geleden worden ten gevolge van wanbetaling van debiteuren aan do lands-vendukantoren. Hoeveel dit zal bedragen is niet met zekorheid
te ramen.
De achterstand in de betaling bij de landskantoren bedraagt behalve bij dat van Batavia f 142 632,06; do opgave aan laatstgenoemd kantoor was bij do afsluiting van
dit vershig nog niet ontvangen. Blijkens eene vorige opgave,
loopenda over 12 jaren, bedroeg do achterstand ruim twee
ton. To zamen beloopt de achterstand dus p. m. f350 000.
Dit cijfer moet gerekend worden te loopon over 16 j a r e n ,
van en met 1856 tot en met 1871, verdeeld over 11 kantoren. Aannemendo dat een belangrijk gedeelte van den
achterstand zou blijken oninbaar te zijn, dan kan reeds
met eenigen grond gezegd worden, dat het cijfer van f50 000),
in het vorig verslag als vermoedelijk jaarlijksch verlies op
al de kantoren genoemd, te hoog is; van tijd tot tyd
worden nog gelden op dien achterstand geïnd.
Bij de ordonnantio van 13 December 1871 (Staatsblad
n°. 197) is aan do vendumeesters in geheel Nederlandsch
Indie op hunne eigen verantwoordelijkheid de bevoegdheid
verloend om tot het houden van vendutien buiten de plaats
hunner vestiging andere personen (mits landsdienaren) te
delegeren.
Feitelijk bestond die toestand reeds op Java krachtens
een besluit van 8 Julij 1842, n°. 8 (Bijblad n°. 680).
De behoefte aan eene wettelijke regeling en haro uitbreiding tot de Bintenbezittingen gaf aanleiding tot de evengemeldo verordening.
Omtrent de oprigting van een vondukantoor te Pokalongan
wordt verwezen naar hoofdstuk W van dit Verslag.
Belasting op het slagten van buffels en runderen in de Preanger
regentschappen. Opmerkelijk noemt de gouvernements-commissaris VAN R E E S , in zijn eindverslag dd. 9 Augustus
1871, de zeer aanzienlijke toeneming van de slagt en de
daling van den vloeschprijs, sedert de gouvernementsheffing in de plaats is getreden van de drukkende heffingen
der regenten en andere hoofden. De regtstreeksche invordering der belasting door de dorpshoofden, zonder tusschenkomst van pachters, werkt geregeld en levert hoegenaamd
geen bezwaar op.
Do hierbedoeldo belasting bragt f 40 670 op, waarvan
f 40 401 voor de buffels en f 269 voor de rundoren. In
tegenstelling mot andere residontien van Java is dezo belasting niet verpacht, maar zijn do dessahoofden tegen
afgifte van slagtbiiefjos met do inning belast, en genieten
daarvoor een collecteloon van 8 per cent. Omtrent de werking dier belasting kan gezegd worden, dat zij in allen
deele heeft voldaan. Slechts een vijftal dessahoofden hebben
zich te dien aanzien aan overtreding schuldig gemaakt.
Gevallen van ontduiking der belasting zijn mede zeer weinig
voorgekomen.
Hoofdelijke belasting in Benkoelen. Verschillende oorzaken, en daaronder laatstelijk de meening, dat ten deze
niet behoorde to worden vooruitgeloopen op de sedert
eenigen tijd onderhanden genomen algemeene herziening
der Indische belastingen (verg. hoofdstuk H hiervoren)
hadden de uitvoering der in 1870 door het Opperbestuur
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verleende magtiging om in de adsistent-residentie Benkoelen
over te gaan tot de heffing oener hoofdelyko bolasting (in
geld) als aequivalent voor do in te trekken verpligte koffijen pepercultures, doen achterwege blijven. Eerst onlangs
zyn de vereischte beschikkingen genomen.
Belastingen in het gouvernement van Celehes. Do aandacht
is gevallen op eene leemte in het bestaande belastingstelsel
in dit gouvernement; in zoover op eigenlijk Celobes [op
de onderhoorige eilanden werkt do hoofdelijke belasting,
bedoeld bg de Indische Staatsbladen van 1868, n°. 4 8 , 76
en 166, en 1864, n°. 70], nevens de huistaks ter hoofdplaats en de kof'fij belasting in cenige bergregent schappen ,
geene andere heffing bestaat behoudens de lager te vermelden voorloopige bolasting in de Torathea-landon, dan
de vertiening van p a d i . suikerriet en zout, en in enkele
streken ook de besang"herring, zijnde l/, van de opbrengst
van het padi-gewas in natura. Visschors, handelaars,
ambachtslieden enz. vielen derhalve buiten eonigo heffing.
Vermits voor deze bevoorregting geene bepaalde reden bostond, maar zij alleen aan de onvolledigheid van het bolastiDgstelsel te wijten w a s , werd de Gouverneur-Generaal in December 1871 door het Opperbostuur gemagtigd
om , bij algemeene verordoning (art. 58 van het Regeringsreglement), de inlanders en met hen gelijkgestelden in het
genoemde gouvernement, die tot dusver vrij van belasting
bteven , ingaande met het dienstjaar 187.-5 te onderwerpen
aan eene hoofdelijke belasting, in den geest der bovenaangehaalde bepalingen, doch met aannoming, zoonoodig,
van een hooger maximum van heffing. Zoowel om de verscheidenheid van heffingen op Celebes niet te vermeerde-

Gouden dukaton (oude)
ld.

id.

(nieuwe)

Engelsche sovereigns

ren , als omdat de aldaar reeds bekende hoofdelijke b e lasting in haro toepassing oonvoudiger was dan de op
Java werkende bedryfsbelasting, werd aan do oorste de
voorkeur gegeven boven do laatste.
Te gelijker tijd is magtiging verleend om alsnog in
wettigen vorm te bestendigen de onder nadere goedkeuring
der Regering in 1867 voorloopig ingevoerde en sedert met
goed gevolg werkende hoofdelijke belasting in de bij het
gouvornements-gebie'1 ingelijfde Torathea-landon, alwaar
de padi-vertiening mogelijk, noch raadzaam was gobleken.
II.

MUNTSTELSEL; GELDSOMI.OOP.

§ 1.

Munttoezen.

'

JUwitregeling. Vermindering van het in omloop zijnde
oud kopergeld (duiten) zoo op als buiten J a v a werd in
1871 niet waargenomen.
Mot het op ruimere schaal in omloop brengen van de
in 's lands kassen aanwezige koperen en ook mot het
voortdurend in omloop brengen van zilveren pasmunt werd
voortgegaan.
Onder ultimo van het j a a r was de met den aanvan»
van het j a a r aanwezige koperen pasmunt echter slechts
met een bedrag van f 230 000 verminderd , terwijl de zilveren pasmunt zoodanig teruggevloeid was dat de voorraad
in 's lands kassen bij hot einde van het jaar f 25 000
meer bedroeg dan bij den aanvang. .
Negotiepenningen en vreemde munten. Gedurende 1871 werd
voor de Nederlandsche gouden negotiepenningen en voor
sommige vreemde muntspecien te Batavia betaald , als volgt :

f 7,10

f 7,10

f 7,10

7,00

7,00

•7,00

12,65 a f 13,20

12,75

f 6,85 a f 7,10
6,35»

12,45 a f 12,75

7,00

12,55

.

.

Mexicaansche dollars .

.

Australische sovereigns

.

12,68

Tien-guldenstukken .

.

9,80

9,80

9,80

Te Batavia
op Londen.

T e Batavia
op Calcutta.

T e Batavia
op China.

T e Batavia
op Singapore.

Een pond

100

Een dollar

Een dollar

sterling voor

Compagnie-

voor guldens

guldens en

ropijon

voor guldens

en centen:

en conten:

centen:

voor guldens:

Wisselkoers.

.

2,25 „

Guldens Nederlandsch courant
voor f 100 Indisch courant.

Gouvernemont.
Januarg • • •
Februarij.
Maart . .
April . .
Mei. . .
Junij . .
Julij . .
Augustus.
September
October .
November .
December

2,60

2,50

2,40

12,61 a f 12,62

12,61 »

12,62

12,58»

12,68

9,80

Deze was als volgt:

Te Batavia op Amsterdam.

MAANDEN.

2,75

100
100
100
100
99
100
100
100
100
100

a
.,
>.
»
»
»
..
»
_
-

101
101
100%
100%
101 %
101%
101 %
100%

Particulieren.
101'A
101
100
100
100
101
101 %
102
101%
101 %
101 %
103

f 11,80
102
11,80 a f 11,85
101V,
101%
11.82%
11,90
101'A
101 %
11,87%
11,80
r> 103
11,72
i 103 V, 11,72 a 11,75
11,60 » l l , 7 2 s
11,60 » 11,70
» 102
11,67%
n 102
11,30 a 11,40
» 103'/,
a
»
..
»
..

f

—
—
—
1,20
—
—
—
—
—
—
—
—

f 2,65
f 2,62
2,60
2,64'Aa f2,65
2,60
2,65
2,65
2,66
2,66
2,68
2,65
2,66
2,61
2,61
2,60
2,60
2,58
2,54 a 2,58'A
2,58 a f2,59
2,59'A»2,60
2,59
2,60
2,55
2,56
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§ 2.

Javasche Bank.
^Hieromtrent valt to vermelden, dat door de directie is
vastgesteld een reglement voor de inrigting en den werkkring der agentschappen van de Javasche Bank, welk
reglement ingevolge het bepaalde bij art. 3 van het octrooi
en reglement voor die instelling aan do goedkeuring der
Indische regering onderworpen en door deze bekrachtigd is.
Naar aanleiding van art. 26 {Indisch Staatsblad 1870,
n*. 84) is vastgesteld eene instructie voor den gouvernements-commissaris bij do Javasche Bank. Bij art. I I is
do aan die betrokking verbonden belooning, voor het geval
d« titularis geene bezoldiging uit de koloniale kas geniet,
ten laste der Bank bepaald op f 250 's maands. Art. V I I I
schrijft voor, dat in de maand Junij van ieder j a a r door
den gouvernements-coramissaris aan den GouverneurGeneraal een beredeneerd overzigt van de werking en den
toestand dor Bank, gedurende het laatst afgesloten boekj a a r , wordt aangeboden.
Onder dagteekening van 20 October 1871 is in de Javasche Courant bckend gemaakt, dat van af dien dag niet
meor in rekening zal worden gobragt do tot nog toe geheven l/ 4 per cent provisie voor plaats verschil op wissels,
genomen door de agentschappen krachtens verleende magtiging van het hoofdbureau (zoogenaamde korte bankcredieten uitgezonderd).
De rente op boleening van uitvoer-producten bij het
hoofdbestuur en de agentschappen (Makassar uitgezonderd)
is van af genoemden datum gesteld op 5 per cent.
De voorwaarden , waaronder het aan de Javasche Bank
wedor gegund is (zie vorig verslag bladz. 149) om een deel
van haar kapitaal te beleggen in staatsschuldbrieven of'
hypotheken, werden met aanvulling van het octrooi en
reglement der instelling (Indisch Staatsblad 1870, n*. 34)
door den Gouverneur-Generaal vastgesteld bij ordonnantie
van 20 November 1871 (Indisch Staatsblad n". 183).

V

P e r s o n e l e verordeningen omtrent
landsdienarcn.
§ 1.

Burgerlijke
a.

landsdienaren.

Europesche.

Benoembaarheid. (1) E e n n i e u w , in overeenstemming met
het Koninklyk besluit van 23 Jnnij 1871 (Nederlandsch
Staatsblad n°. 72) herzien reglement op het afnemen van
het examen voor ambtenaar bij de burgerlijke dienst in
Nederlandsch Indie en bijbehoorende programma van kundigheden , werd vastgesteld bij resolutie van den Minister
van Koloniën, van 21 Mei 1872, n°. 14 (Nederlandsche
Staatscourant van 24 Mei 1872). Van die herziening werd
tevens gebruik gemaakt tot het opnemen in het roglement
van eenige door de ondervinding wenschelijk gebleken
nieuwe bepalingen.
I n verband met het vermelde Koninklijk besluit van
23 Junij 1871 , zijn bij gouvernementsbosluit van 9 April
1872 (Indisch Staatsblad n°. 69) regelen vastgesteld voor
het afleggen van het zoogenaamd klerken- of klein ambtenaars-examen , en zijn tevens de kategorien van personen aangewezen , die van dat examen zijn vrijgesteld.
Daarmede staat ook in verband de golijktijdige vastStelling, in den geest der in Nederland geldende bopalingen (Nederlandsch Staatsblad 1870, n°. 49) van een regiement voor de eindexamens dor hoogere burgerscholen met
vijfjarigen cursus in Nederlandsch Indie (Indisch Staatsblad
1872 , n°. 69), in zoover daardoor aan hen, die in het bezit
zijn van het getuigschrift van voldoend afgelegd eindexamen aan eene hoogere burgerschool in Indie , het voorregt geschonken wordt om het eigenlijk ambtenaars-examen
af te leggen (vergelijk het vorig verslag , bladz. 150, sub 1°.)
Voor het jongste in Indio afgenomen examen B (October 1871), meldden zich 13 enndidnten aan, waarvan
10 zijn toegelaten. Geen hunner was meester in de regton.
A a n het laatstelijk hier to lando gehouden examen B (Juny
(I) Zie over het benoemen tot schrijver op de militaire bureaux.
ook van burgorlijke personen, het aangeteekende in hoofdstuk D.

en Julij 1872), namen deel 79 candidaten , van welke ,
volgens besluit der examen-commissie, werden toegelaten
60, en daaronder 7 meesters in de regten.
Beschikbaarstelling is slechts toegezegd aan de 29 personen , die bij het examen het moest zouden voldoen, en
bovendien — doch alleen voor de regterlijke magt — aan
do meesters in de regten dio het examen voldoende zouden
aflejrgen , al waren zy niet onder voormeld 29tal begrepen.
Bij Koninklijk besluit dd. 29 Maart 1872, n°. 9 (Nederlandsche Staatscourant van 12 April daaraanvolgende n*. 87), is
bepaald dat voortaan geen personen ter beschikking van
den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch Indie meer
zullen worden gesteld om te worden benoemd tot ambtenaren bij de burgerlijke dienst daar te lande, of' tot bepaaldo ambton of bedieningen, bedoeld by art. 7 van het
Koninklijk besluit van 10 September 1864 (Indisch Slaatsblad n°. 194), dan nadat alvorens uit het onderzoek eener
militaire geneeskundige commissie zal zijn gebleken dat
zij zijn van een gezond ligchaamsgestel en vry van voor
de burgerlijke dienst in Nederlandsch Indie hinderlijke
gebreken. De ondervinding, dat het eenvoudig attest san
een geneesheer, waarmede tot dusver kon worden volstaan ,
geen voldoende waarborgen opleverde voor do geschiktheid
van den candidaat voor het Indisch klimaat, heeft tot
deze bepaling aanleiding gogeven.
Volgens de verordening op hot benoemen van ambtenaren bij de burgerlijke dienst in Indie, gelyk die is horzien bij Koninklijk besluit van 23 Junij 1871 (Nederlandsch
Staatsblad n°. 7 2 , Indisch Staatsblad n \ 117), strekt de
kennis van het landmeten en waterpassen, mits blijkende
uit het bezit van een in Nederland of Nederlandsch Indie
verkregen diploma, tot aanbeveling voor plaatsing bij hot
binnenlandsch bestuur. In verband met deze bepaling is
in den aanvang van 1872 de aandacht van den Gouvorneur-Genoraal gevestigd op de omstandigheid, dat de eischen
tor verkrijging van het landmeters-diploma in Indie lagor
zijn dan hier te lande. Tor tegemoetkoming aan dezo
ongelijkheid is intusschen do Landvoogd uitgenoodigd om
voortaan de personen die in Nederland te zijner beschikking zullen worden gesteld om te worden benoemd tot
ambtenaar bij de Indische burgerlijke dienst, wanneer zij
van hun verlangen daartoe doen blijken en dit voor hen
noodig of nuttig mogt zijn, na hunno aankomst in Indie
in de gelegenheid te stellen aldaar het landmeters-oxamen
af te leggon.
Krachtens magtiging des Konings, is de GouverneurGeneraal van Nederlandsch Indie aangeschreven , om, met
aanvulling van het Koninklijk besluit van 9 December 1866,
n°. 29 (Indisch Staatsblad 1867, n°. 23), waarbij onder
andere als voorwaarde van toelating tot het examen voor
den rang van gezaghebber der gouvernements-marine,
zekere verpligte diensttijd als eerste stuurman is voorgeschreven, te bepalen dat in gevallon waarin een voor
speciale diensten bestemd vaartuig bij de gouvernementsmarine wordt ingedeeld, de tijd door den gezagvoerder
van dat vaartuig in die betrokking doorgebragt, in compensatie kan komen met don verpligten diensttijd als eerste
stuurman.
Wachtgeld. Non-activiteit. Bij gouvernementsbesluit van
20 Maart 1872 (Indisch Staatsblad n°. 52) i s , ten vervolge
van de besluiten, waarby aan den directeur van finantion
de bevoegdheid is verleend tot het toekennen van nonactiyiteits-tractement, hem mede opgedragen het verleenen
van wachtgeld en de verlenging van een en ander binnen
zekere grens. Tevens werd bepauld, dat ambtenaren on
beambten die meer dan twintig jaren dienst tellen, niet
in het genot van wachtgeld worden gesteld vóór dat door
het betrokken hoofd van algemeen bestuur of het betrokken collegio berigt en door den Gouverneur-Generaal beslist is omtrent h e t ' a l dan niet wenschelijke om hen voor
de active dienst to behouden.
Later (gouvernementsbesluit van 17 April 1872. n°. 12)
is genoemde directeur, bij wijze van overgangsmaatregel,
nog gemagtigd om, behoudens laatstgemelde bepaling en
met inachtneming der voorwaarde dat het blijken moet
dat de belanghebbenden buiten hunne schuld nog niet in
active dienst zijn herplaatst, aan beambten niet benoemd
door den Gouverneur-Generaal, die het genot van wachtgeld of non-activiteits-tractoment vóór ultimo Augustus
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[ t l . 2.]

Tweede Kamer, ut

Koloniaal verslag van 1 8 7 2 .
1872 verliezen door het verstryken van den termijn , waarvoor het werd toegekend, op daartoe gedaan verzoek,
nog eenmaal doch voor niet langer dan tot ultimo Soptembor 1872 wachtgeld of non-activiteits-tractement te
verleenen.
Verloven. Over het Koninklijk besluit van 22 Mei 1872,
n°. 12, hetwelk aan do leden van het Hooggeregtshof, in
afwijking van het bepaalde voor Oost-Indische ambtenaren
in 't algemeen, verlof buiten Nederlandsch Indie met behoud hunner betrekking waarborgt, is reeds gehandeld in
hoofdstuk F , § 5.
Overtogt. De aanspraak op vryen overtogt uit Nederlandsch Indie naar Nederland, die krachtens het Koninklijk
besluit van 22 Mei 1867, n'. 51 (Indisch Staatsblad n°. 105),
c. q. met hunne gezinnen, konden doen gelden »gepensioneerde en gegageerde Nederlandsch-Indische landsdienar e n , die als zoodanig nog geen overtogt ten koste van
den lande hebben genoten", werd bij Koninklijk besluit
van 22 December 1871, n°. 22 (Indisch Staatsblad 1872,
n°. 50), in dier voege beperkt, dat de aanspraak vervalt,
wanneer de reis wordt aanvaard later dan drie jaren na
hot ontslag. Te gelijker tyd werd eene nieuwe verduidelijkte redactie der betrokken bepaling vastgesteld, ter
voorkoming dat van de letter van het voorschrift gebruik
wierd gemaakt door naar Indie teruggekeerde Indische
landsdienaren, die tydens zij zich met verlof hier te lande
bevonden, alhier eervol ontslag uit de dienst, met t"6kenning van pensioen erlangd hadden.
Bij hetzelfde besluit van 22 December 1871 word de
voorwuarde van vertrek binnen drie jaren na het ontslag
ook verbonden aan de aanvullingsbepaling, vervat in
Indisch Staatsblad 1868, n c . 8 3 , waarbij vrije overtogt uit
Nederland naar Nederlandsch Indie is verleend aan aldaar
geboren en hier te lande gepensioneerde NederlandschIndische landsdienaren, die na hunne pensionering nog
geen overtogt ten koste van den lande hebben genoten.
Ten opzigte van beide kategorien van gewezen Indische
landsdienaren, voor zoover zij na hun eervol ontslag uit
's lacds dienst respectivelijk in Nederlandsch Indie of in
Nederland waren vorbloven, zal de bovenbedoelde termijn
eerst beginnen te loopen van den dag der afkondiging
(daar of hier te lande) van het onderwerpelijk Koninklijk
besluit.
De bepalingen betreffende het vrij transport in Indie
(voor eens) van gegageerde militairen, van de plaats van
werkelijk verblijf naar die waar zij zich in Indie wenschen
te vestigen, tot dusver slechts toepasselijk op hen en op
hunne weduwen en weezen (een en ander mits de verplaatsing geschiede binnen hot jaar na de toekenning van
het gagement of na het overlijden van den echtgenoot of
vader) is, na verkregen magtiging van het Opperbestuur,
bij gouvernementsbesluit van 11 October 1871, n c . 15
(Indisch Staatsblad n'. 14$), uitgestrekt tot het wettig gezin
der bedoelde gegageerden, wanneer dit hen bij hunne vestiging elders, daarheen vergezelt.
Kortingen. In verband met het verschil tusschen de
Nederlandsche en Indischo wetgeving « p het stuk van kortingen , is in sommige gevallen de maatstuf van inhouding
op de inkomsten der betrokken Indische landsdienaren of
gewezen landsdienaren grooter wanneer de korting in
Nederland , dan wanneer ze in Indie opgelegd is.
Het denkbeeld om den maatstaf, die hier te lande geldt,
ook voor Indio aan te nemen, is door de Indischo regering ontraden, uit aanmorking dat zoodanige gelijkstelling
wegens het hooger bedrag der Indischo bezoldigingen, te
zeer zou strekken in het belang der crediteuren, en daardoor aanleiding zou kunnen ontstaan, dat met het verleenen van crediet verder al te inschikkelijk zou worden
te werk gegaan. Inmiddels wordt sedert het laatst van
1871 niet meer gevolgd de vroeger gebruikelijke regel om ,
wanneer ter zake van in Indie opgelegd» kortingen, hier
te lande inhoudingen moeten plaats hebben, deze te doen
geschieden naar den maatstaf als ware de korting hier te
lande opgelegd.
Civiel weduwen- en weezenfonds. In November 1871 werd

Het eerste voorbeeld gegeven der toelating van een inlander, ambtenaar bij do burgerlijke dienst, als doelgeregtigde in het civiel weduwen- en weezenfonds. Het
betrof den hoofdonderwijzer aan de kweekschool te TanahBatoe, van wiens gelijkstelling met Europeanen reeds is
melding gemaakt in hoofstuk F , § 1.
Costuum. By gouvernementsbesluit van 15 April 1872,
n°. 15 (Indisch Staatsblad, n°. 73) werd vastgesteld het
costuum by dagelijksche dienstverrigtingen of op dienstreizen te dragen door de ambtenaren by de controle der
in- en uitvoerregten, de gezagvoerders en djoeragans van
recherche-vaartuigen, de ambtenaren bij de geographische
dienst, en door die bij de bebakening, de kustverlichting
en het loodswezen. Ook werd bepaald dat voortaan door
alle civile gezaghebbers en posthouders zal kunnen worden
gedragen het costuum bij Indisch Staatsblad 1866, n°. 153,
voor den posthouder te Dodingo voorgeschreven.
Reis- en verblijfkosten. Bij gouvernementsbesluit van 2
October 1871 (Indisch Staatsblad n°. 139) werden, met
ingang van 1 November daaraanvolgende, nieuwe bepalingen vastgesteld omtrent de reis- en verblijfkosten van
burgerlijke en militaire geneeskundigen bij reizen in het
belang der vaccine, of, op last der bevoegde autoriteiten,
in 't belang der zioke bevolking of der justitie gedaan.
In de behoefte aan eene speciale regeling betreffende
het reizen van landsdienaren langs spoorwegen werd voorzien door een afzonderlijk reglement, onder nadere en
sedert verleende goeukeuring des Konings vastgesteld bij
gouvernementsbesluit van 25 April 1872 (Indisch Staatsblad n°. 77). Daarbij i s , voor zoover de spoorwegen gelegen zijn in de rigting van het oord van bestemming, het
gebruik van die goodkoopere ïvisgelegenheid voor gouvernements-reizigers, zoo burgerlijke als militaire, verpligtend
gemaakt, met aanwijzing voor do verschillende kategorien
der hun aankomende klasse van vervoer. Ten opzigte dor
vergoedingen voor bedienden en bagage zijn de gemaakte
regelingen zooveel mogelijk gegrond op de bestaande bepalingen voor andere reisgelegenheden, en waar bijzondere
voorziening noodig was, op redenen van billijkheid.
b.

Inlandsche.

Verloven. De bepalingen omtrent het verleenen van
binnenlandsche verloven, vervat in Indisch Staatsblad 1853
n°. 47, 1856, n°. 50, en 1861 n°. 27, zijn alleen van toepassing op Europesche ambtenuren. Voor inlandsche ambtenaren bestonden zoodanige voorschriften niet, doch deed
de behoefte daaraan zich meer en meer gevoelen, daar op
dit punt in de onderscheideno gewesten zeer verschillend
gehandeld werd.
T e r voorziening in deze leemte is bij besluit van den
Gouverneur-Generaal van 13 Mei 1872, n". 1 (Indisch
Staatsblad n°. 91), vastgesteld een i reglement op het verleenen van binnenlandsche verloven aan inlandsche ambtenaren in Nederlandsch Indie". Volgens dit reglement
(houdende ook bepaling door wie en op wolko wijze de
vergunningen zijn toe te staan) kunnen aan inlandsclio
ambtenaren, van eene acte van aanstelling voorzien, voor
een bepaalden tijd, om gewigtige redenen, binnenlandsche
verloven worden verleend; met behoud van eenig tractement voor niet langeren duur dan aanvankelijk van drie,
en met inbegrip v«n verlengingen, van zes maanden, en
wel met vol tractement gedurende de etrste maand en half
tractemont over den verderen tijd.
Draagpenningen. Aan het vroeger vermelde voornemen
(zie het vorig verslag, bladz. 152) om ten aanzien van do
inrigting en de wijze van dragen der onderscheidingsteekenen door den Gouverneur-Generaal in den vorm van
draagpenningen toe te kennen aan inlanders van aanzien
of verdienstelijke Oostersche vreemdelingen , eenige vaste
regelen te stellen, werd gevolg gegeven bij gouvernementsbesluit van 4 October 1871 n°. 36 (Javasche Courant varx
den Gdon dier maand).
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§ 2.

Indemniteit van fourrage enz. Omtrent de uitkeering van
indemniteit van fourrage voor paarden en van tafelgelden
werden eenige nadere bepalingen vastgesteld by Indisch
Staatsblad 1872, n°. 56.

Militaire landsdienaren. (1)

Verloven. Bij gouvernements-besluit van 13 Februarij
1872, ir. 27, werden eenigo nadere bepalingen vastgesteld
betreffende de buitenlandsche verlofgangers.

O.

Huwelijken.
Ten vervolge van het voorkomende op
bladzz. 152 en 153 van het vurige verslag, wordt hier
aangeteekend, dat de kommandant van het leger bij Indisch
Staatsblad 1871, n c . 187, is aangewezen als de autoriteit
die gemagtigd is aan officieren bij de landmagt in Nederlandsch Indie of daarmede in rang gelijk gestelde militaire
personen vergunning to verleeDen tot het aangaan van een
huwelijk.

I.

\ i j v < rli« l d .

LANDBOUW, BOSCHWLZEN EX VEETEELT.

§ 1.

Java en Madura.
a

Landbouw.

1°. Op gronden gebleven ter beschikking van de bevolking.

Militair weduwen- en iveezenfonds. Aan de in 't vorig
verslag bedoelde magt tot wijziging van art. 7 van het
reglement voor dit fonds , betreffende de contributien van
Indische officieren die bij het leger in Nederland worden
gedetacheerd of op eenigerlei andere wjjze hier te lande
actief dienen , werd gevolg gegeven bij gouvernementsbesluit
van 10 October 1871 (Indisch Staatsblad n°. 147).
Bij Koninklijk besluit van 7 Februarij 1872, n". 9 [lndisch Staatsblad n°. 71), werden, met wijziging van dat
in Indisch Staatsblad 1862, n°. J59, in verband met de
eischen van het fonds, eenige nadere bepalingen vastgesteld
in het belang der bespoedigde aanzuivering in den vervolge
der fournissementen van weduwen en weezen van zoodanige
gewezen officieren, die, na hunne pensionering gehuwd,
verzuimd mogten hebben, ter erlanging van het verpligt
deelgenootschap aan het fonds, van dit hun huwelijk aangifte te doen.

Rijstcultuur

en

tweede

gewassen.

Volgens de hierbij overgelegde aantooning van den eigen
landbouw der bevolking over het j a a r 1871 (bijlage EE)
waren op Java (de residentie Batavia en de Vorstenlanden
uitgezonderd) en in de afdeeling Pamakassan (Madura) in
het geheel meer aanwezig dan in 1870: 19 471 bouws bewaterbare sawah's, 9*78 bouws van den regen afhankelijke
sawah's en 29 354 bouws tegalvelden. De uitgestrektheid
der zoogenaamde nioeras-sawah's en der ontgonnen wisselvallige berggronden was, in vergelijking met 1870, respectivelijk met 412 en 3266 bouws verminderd. In 1871 werden
met padi 23 365 bouws meer beplant, doch metpolowidjo
(tweede gewassen) daarentegen 106021 bouws minder dun
in 1870.
Do totalen blijken uit het volgende overzigt:

(1) Zie ook ia % 1 de rubriek »Rcis- en verblijfkosten", en hoofdstuk D, S 3.

Aantal bouws met padi beplant.

Aantal bouws met polowidjo beplant.

SOORT
1870.

1871.

VAN

Bewaterbare sawah's

1ste

2de

1ste

2de

1ste

2de

aanplant. | aanplant.

aanplant.

aanplant.

aanplant.

aanplant.

aanplant.

aanplant.

1 229 666

56 081

1 256 075

68 121

15 977

422 207

13 305

400 039

834 488

3 867

819 982

3 289

347 350

183 172

315 413

133 928

2 064 154

59 948

2 076 057

71410

363 327

605 379

328 718

533 967

1ste

BOUWLAND.

.

1871.

i87a

2de

Velden van den regen af-

*

2 12 4102

2 14'r467

Onbeplant bloven 517 572 bouws tegen 439 841 in 1870.
Onder deze uitgestrektheden zijn echter respectivelijk 465 930
en 385 890 bouws gogo- en andere velden opgenomen,
waarvan de beplanting niet geregeld, maar naar gelang
van de behoefte plaats heeft.
Blijkens de overgelegde aantooning, is ook i n l 8 7 1 e e n e
niet onaanzienlijke uitgestrektheid velden ontgonnen.
Ten gevolge van de gunstige weersgesteldheid bedroeg de
oogst in 1871 ruim een millioen pikols meer dan in het j a a r
te voren.
De hoogste productie per bouw werd, even als in de
laatste j a r e n , weder in Pasoeroean verkregen. Zij bedroeg,
de opbrengst van alle velden, zoowel van den 1 ste als 2de
aanplant te zamen genomen, 45,87 pikols, of ruim het
dubbele van de gemiddelde productie over geheel Java
(22,70). Daarop volgen de residentien Banjoewangi, Bezoeki
en Probolinggo, waar de oogst gemiddeld een beschot opleverde van 45,77, 37,71 en 29,85 pikols. In J a p a r a , Rembang en Pekalongan daarentegen bedroeg de gemiddelde

968 706

862 685

opbrengst per bouw slechts 9,44, 11,54 en 12,61 pikols.
De jaarlijks terugkeerende misgewassen der padi in
de afdeeling Pamalang (Tagal) hebben , zoo als reeds in
vorige verslagen is medegedeeld, tot verschillende proefnemingen geleid , len einde daarin eene gewenschte verbetering te brengen. Het vroeger planten , waardoor de padi
op ultimo December in den grond was (zie bladz. 153 van
het vorig verslag), schijnt v o o r ' s hands gunstige resultaten
opgeleverd to hebben , daar het aantal mislukte velden ongeveerde helft minder bedroeg dan in het voorgaande j a a r .
De voortdurende klagten over de hoedanigheid der in de
residentie Banjoemas geteelde rijst, die zelfs nadeelig terugwerkten op den uitvoerhandel in dit product, gaven
den directeur van binnenlandsch bestuur aanleiding naar
de oorzaken hiervan een naauwgezet onderzoek te bevelen.
Volgens dit onderzoek moet de mindere hoedanigheid der
Banjoemasche rijst in de eerste plaats gezocht worden in
het ontijdig en op gebrekkige wijs oogsten (nog in den
regentijd) en de daaraan onvermijdelijk verbonden slechte
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galen en Amerika ontboden en over verschillende gewesten
tot het nemen van proeven verdeeld.
Ook was het donkbeeld in overweging om eenige S u ma tranen, bekend met het oogsten van padi met den sikkel,
naar Java te doen overkomen, ten einde door hun voorbeeld den inlander af te brengen van het bezigen van de
ani-ani, waarmede halmpje voor halmpje gesneden wordt.
Om een bouw padi te snijden zijn nu 100 a 120 vrouwen
noodig, soms meer.
In den loop van het jaar 1871 is van regeringswege aan
den regent van Tjandjoer een voorschot van f 5000 verloend voor den aankoop van buffels en landbouwgereedschappen, ten behoeve van ontginningen in het district
Tjiheulang (Preanger regentschappen).
Het algemeen middencyfer der productie (voor de verd
schillende residentien dooreen genomen) beliep, alleen ovede geslaagde velden berekend, in 1871 227<Vj00pikols pari
per bouw, tegen 46 /ioo i n 1870.
De werkelijk beplante (dus met inbegrip der mislukte)
velden gaven eene bouwsgewijze productie voor 1871 van
222/ 100 , tegen 2170/ 100 pikols in 1870.
Het volgend overzigt geeft het verschil in productie aan ,
naar gelang van de onderscheidene soorten van bouwland:

1870.

Bouwsgewijze productie
(in pikols)
met en zonder inbegrip
der mislukte velden.

VAN
B O U W L A N D .
"N.

Bewaterbare

sawah's....

Niet bewaterbare sawah's .

.

Percen tsgewijze
verhouding der geslaagde velden
tot het cyfer van
aanplant.

S O O R T

1871.

Bouwsgewijze productie
(in pikols)
met en zonder inbegrip
der mislukte velden.

Met.

Zonder.

3ntsgewijze
ding der ge;de velden
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drooging van het product, alsmede in de aldaar gecultiveerde minder goede pudisoort en in eene onvoldoende
uitzaaiing of aanleg der kweokbeddingen. Om in een en
ander verbetering voor te bereiden, werden een E u r o peesch en een inlandsch ambtenaar, die zich door b e langstelling in den rijstbouw en kennis in die cultuur
onderscheidden , tijdelijk van Banjoemas naar Garoet (residentie Preanger regentschappen) gezonden, ten einde
aldaar bij den heer K. F . HOLLE de padicultuur te bestuderen, en tevens hunne aandacht te wijdon aan de zoetwater-vischteelt en den aanleg van droogo velden (tegalans
gogo's).
De door den Europeschen ambtenaar ter zake uitgebragte
rapporten , zijn aan de Nederlandsch-Indische Maatschappij
van Nijverheid en Landbouw ter publicering afgestaan en
heeft voornoemde ambtenaar de opdragt ontvangen , zich
in de residentie Banjoemas bezig te houden met het opsporen en aanwijzen van middelen tot verbetering der
rijstcultuur, het nemen en doen nomen van proeven op
dat gebied en het bevorderen van den terrasgewijzen aanleg
van drooge velden op berghellingen en de vischteelt op,
sawah's en in vijvers.
Op voorstel van den heer K. F . HOLLE werd voorts,
tot veredeling der rijstcultuur, Carolina-zaadpadi uit Ben-
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Tot een algemeen overzigt van de voornaamste uitkomsten van den eigen landbouw der bevolking gedurende

de v|jf laatst verloopen j a r e n , diene, in navolging van
vroeger, het volgende staatje.
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Uitgestrektheid der
velden door de
bevolking voor eigen
cultuur beplant.

JAREN.

Waarvan met
Opbrengst
padi.

dezer velden in

Gemiddeld bedrag der marktprijzen van den pikol padi in de
verschillende gewesten.

pikols padi.
Laagste
marktprijzen.

Hoogste
marktprijzen.

Bouws van 500 vierk. Rijnl. roeden.

1867.

2 210 692

1 906 654

39 549 398

4,09

2,735

1868.

2 298 516

1 982 620

40520 042

3.415

2,305

1869.

2 363 654

2 025 763

42898 551

3,52

2,36

1870.

2 427 481

2 064 154

/. 46164 784

3,285

2,245

1871.

2 404 775

2 076 057

47288 930

3,305

2,23

a. Hieronder 304038 bouws met polowidjo als eerste gewas beplant geweest. Van de overige padivelden werden
631726 bouws, na afloop van den padioogst, met polowidjo beplant als tweede gewas.
ft. Als voren 315 896. Van de overige padivelden

werden 655 344 bouws na afloop van den padioogst met polo-

widjo beplant als tweede gewas.
c. Als voren respectivelijk 337 «91 en 625 213.
Als voren

»

363 327 ». 605 379.

e. Als voren

»

328 718 ». 533 967.

d

f. Van deze velden werden nog 31425 bouws, na afloop van den oogst, voor de tweede maal met padi beplant;
de oogst van dezen tweeden aanplant beliep 479 871 pikols, welke hoeveelheid is begrepen onder het cijfer
in kolom 4.
g. Als voren 38 105 bouws, waarvan de opbrengst ad 248 211 pikols eveneens is begrepen in kolom 4.
h. Als voren 47 720

»
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k. Als voren 71 410
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»

» 1446 464
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»
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Dit cijfer bedraagt iets meer dan in het vorig verslag, ten gevolge van verbeterde opgave van Cheribon.

Bibiet. Het bewaren en de keuze van de zaadpadi is
aan de bevolking overgelaten. De qualiteit der bibiet laat
evenwel op sommige plaatsen te wen schen over, niettegenstaande horhaalde aansporing van bestuurswege, om daartoe de beste padisoorten te kiezen. Verwisseling van zaadpadi had nog weinig plaats.
Werken in het belang van den landbouw. Van verschoidone
ewesten zijn voldoende bevlooijingswerken oene levensquaestie, omdat de ontwikkeling van den landbouw belemmerd wordt door het gemis aan water. Die behoefte zou
te bevredigen zijn door eene betere verdeeling van het
water der vele groote rivieren, welke de verschillende
gewesten van J a v a doorstroomen. Op last der Indische
regering heeft zich dan ook eene commissie gevormd om
dit zoo hoogst belangrijk onderwerp te regelen en de dringend noodzakelijke hervormingen te helpen tot stand brengen. Zij bestaat uit de directeuren van binnenlandsch
bestuur, der burgerlijke openbare werken en van justitie
en den oud-directeur der burgerlijke openbare werken
H. DE BRÜYN , die eenige jaren geleden door de Regering
in de gelegenheid gesteld is zich bekend te maken met het
irrigatiewezen in Italië. Voor 's hands zal men zich bepalen tot J a v a en Madura.
W a t intusschen hier en daar in het belang van het
irrigatiewezen is verrigt, wordt hieronder vermeld.
Bantam. Aan den stuwdam in de Bantam-rivier, nabij
de dessa Kekoeloe , eene der nuttigste waterleidingen dezer
residentie , werd eene zware reparatie, tevens verbetering,
bewerkstelligd, waardoor 4Ö0O bouws sawah's van water
werden voorzien. Nog belangrijker is de in 1871 begonnen,
en thans voltooide opname voor de irrigatie van velden in

de districten Kramat-Watoe en Serang, welke schoone
resultaten belooft. Wordt het ontwerp ten uitvoer gebragt,
dan zullen plus minus 9000 bouws rijstvelden geïrrigeerd
worden.
Nabij Rangkas-betoeng, in de af deeling Lebak, is een
irrigatie-kanaal gegraven, ter besproeijing van 400 bouws
sawah's.
Krawang. Van de in het vorig verslag bladz. 155 bedoelde waterleidingen kwamen er in 1871 drie gereed. De
bestaande leiding ïjidjaloe onderging eene belangryke uitbreiding.
Pekalongati. Voor het maken van oen steenen inlaatsluis te Pengempen in het district Wiradessa, waardoor
het water uit de rivier nabij Karangdjati ongeveer 800
bouws sawah's velden kan besproeyen, zijn bereids de noodige gelden toegestaan, zoodat eerlang met dat werk zal
begonnen worden.
Bagelen. In de afdoeling Keboemen kwam eene belangrijke waterleiding uit de Loh-Ooeloe-rivier van KedongSamak tot Goenoeng Sahari, met de daaraan verbonden
kunstwerken tot stand. Dit werk , in Augustus 1870 aangevangen en in December 1871 voltooid, kost in vrijen
arbeid ruim f 20 000. Niet minder dan 8000 bouws sawah
worden nu door het water uit die leiding besproeid. Het
mag niet onopgemerkt blijven dat naast de residentie Soerabaija, de residentie Bagelen uitstekend bedeeld is met
irrigatiewerken.
Samarang. Door de in December 1871 tot stand gebragte voltooying en indienststelling der slui» genaamd
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Paseban, boven den aquaduct Kentintang in het Domaksche, in de maand September te voron aangevangen, is
do uitgestrektheid van levend water uit de Glapan-waterleiding voorziene sawah's in het district Sambong. welke
vroeger van den regen afhankelijk waren, weder met
4000 bouws vermeerderd.
De verdere verbetering der irrigatio in de afdeeling
Demak was in overweging.
Het onderzoek naar de mogelijkheid om het stelsel van
irrigatie door middel van wadoeks (reservoirs voor rogenwator) ook in de afdeeling Grobogan in toepassing te
brengen (zie het vorig verslag blz. 157), gaf een zoo bevredigend resultaat, dat bij oen besluit van 19 Februarij
1872, magtiging werd verleend tot den aanleg van twee
wadoeks, als: één nabij do dessa Baroe Grogol (district
Poerwodadi) en één nabij do dessa Boetak (district Kradenan). De nabij deze plaatsen, welke zich als zoodanig
het meest aanbevelen, aan te leggen wadoeks, zullen vormoedelyk eene hoeveelheid wator kunnen bevatten, voldoende tot bosproeijing van respectivelijk 174 en 297 bouws
gedurende 14 dagen.
Soerabaija. In de afdeeling Modjokerto bestoi:d sinds
lang het plan om, tot besproeijing van velden, een kanaal
te maken, loopende over de districten Modjokasri (vroeger
genaamd Kabooh) en Goenoeng Kending. De uitbesteding
van dit belangrijk waterwerk, waarvan de kosten geraamd
worden op f 1900 000, heeft op 1 Mei jl. plaats gehad.
Het bod van den eenigon inschrijver boliep echter f'3 474 000,
zoodat andere maatregelen zullen genomen moeten worden.
Tagal. Voor de verbetering der irrigatiewerken te Kesessi
en voor de versterking van den dam in de rivier Gonsr,
werden do noodige opnamen bevolen, zoomode ter verwozenlijking van het plan om de Panaali-rivier, door middel
van opdamming, dienstbaar te maken aan hot irrigeron
van een gedeelte van het regentschap Brebes.

gegevens zelfs niet bij benadering worden opgegeven;
alleen blijkt uit de gewestelijke borigten, dat de productio
over het algemeen gunstiger is geweest dan in het voorgaando jaar.
Aan gedurige aansporing van het bestuur tot uitbreiding
van den aanplant heeft het ook in 1871 niet ontbroken.
E r wordt echter nog steeds geklaagd over de weinige zorg,
die de bevolking aan de tuinen besteedt, over de onoordeelkundige wijze van planten en over het onryp
plukken dor noten en aftappun dor sappen ter bereiding
van suiker.
Ziekten onder de aanplantingon kwamen weinig voor.
Ten opzigte van de verwerking van het product tot
olie, blijft de bevolking steeds aan het oudo gehecht.
Machinerien voor do fabricatie gebruikt zij niet.
Het toenemend gebruik van petroleum onder de bevolking ,
wordt gezogd tot nog toe geen invloed uit te oefenen op
de prijzen der olio. Zij variëren van f 18 tot f 25
per pikol. Voor de noten werd betaald f 2,50 a f 6,30
per 100 stuks.
In de residentie Pokalongan vindt do bevolking een goed
débouché voor haro olie bij de tweo aldaar werkende
ondernomingen voor de bereiding van zeep.
Een volledig overzigt van den handel in noton en olio
k a n , bij gemis aan middelen voor eene goede controle op
d e n i n - e n uitvoer van het product, niet geleverd worden.
Slechts van enkele gewesten zijn daaromtrent de navolgende cijfers bekend:
INVOER.

Noten.
Bantam . . .

UITV o ET.

Oli

Noten.

105 300

49 000 22 930 pik

Pekalongan .
Op de Buitenbezittingen trof mon op enkele plaatsen waterleidingen a a n , die door do bevolking voor de bewatering
haror rijstvelden uit eigen beweging waren aangelegd.
Door de Indische regering werden gelden ter beschikking gesteld van den resident der Lampongsche districten ,
om in dat gewest een onderzoek te doen plaats hebben
naar geschikte terreinen en naar de mogelijkheid om die
te bevloeijen. Dit onderzoek leverde in de afdeeling ToelangBawang gunstige resultaten op; het plan bestaat om daar
van bestuurswege waterleidingen te doon graven.

25 200

Soerabaija. .

62 759

Banjoewangi

6 450

Ol

145 n

181 pikoli 1483115 20 77S »
2G5

»

331 35i'

186 »

Voor verdore bijzonderheden wordt verwezen naar den
hierbij bchoorenden staat (bijlage F F ) .
Tabakscultuur.

Tweede gewassen

(polowidjo).

Zoo als hierboven is medegedeeld, bedroeg de aanplant
van tweede gewassen in 1871 minder dan in het j a a r te
voren , hetgeen wordt toegeschreven aan gebrek aan regen,
waardoor hoofdzakelijk alleen de bewaterbare velden beplant konden worden.
Uit de gewestelijke verslagen , die over 't algemeen weinig
bijzonderheden bevatten omtrent de cultuur van tweede
gewassen, blijkt echter dat, met uitzondering van do Preanger regentschappen, Cheribon, Pasoeroean, Probolinggo
en Madura, de oogst van deze gewassen in 1871 vrij
gunstig was.
K l a p percult uur.
De klappercultuur, welke in enkele gewesten, a l s P e k a longan , Bagelen en M a d u r a , voor de bevolking een dor
voornaamste middelen van bestaan uitmaakt, geschiedt
doorgaans op hare woonerven en om dessa's. Geregelde
aanplantingon van eenige beteekenis bestaan onder andere
op het huurperceel Trisabo in Samarang en op bet particuliore land Kendjaram in Soerabaija. In der tijd zijn in
Krawang en Banjoewangi gronden van regeringswege aan
particulieren verhuurd , speciaal voor de teelt van klappers
en de bereiding van olie op groote schaal, doch deze
ondernemingen zijn spoedig te niet gegaan.
De uitgestrektheid der aanplantingen en de in 1871
verkregen producten kunnen bij gemis aan de noodige

Samarang. Gedurende het jaar 1871 hebben in deze
residentie slechts 3 tabaksonderneminguü gewerkt, met
name Gendrengan, Weliri en Panawangan , die respectivelijk
224, 1200 en 120 pikols tabak produceerden.
Japara. De onderneming Klamboe, de eenige die in de
laatste jaren nog werkte, heeft thans ook geheel opgehouden te bestaan.
Rembang. In 1871 telde deze residentie nog slechts 10
tabaksondernemingon, met een gezamenlijken aanplant van
1976 bouws, tegen 13 ondernemingen in 1870, mot een
aanplant van 2726 bouws.
Het regenachtig weder w a s , even als in het vorige j a a r ,
voor de tabak niet voordeelig. Desniettemin werd de oogst
zeor gunstig genoemd, daar zij ruim 12 360 pikols bedroeg
tegen eene productie van slecbts ruim 4600 pikols in 1870.
Ten gevolge van de stijging der tabaksprijzen in E u r o p a ,
zullen in 't looponde j a a r , eenige reeds verlaten tabaksondernemingen weder in werking gebragt worden. .
De tabakschuren in deze residentio zijn bijna alle van
wildhout vervaardigd, mot alang-alang bedekking; alleen
de afpakschuren staan, uit vrees voor brand , op steenen
neuten en zijn met pannen gedekt.
Soerabaija. De tabakscultuur is in deze residentie in de
laatste jaren zeer achteruit gegaan. Een der «ele oorzaken
hiervan is gelegen in het gebrek aan geschikte gronden.
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Vooral is dit het geval in de afdeeling Modjokerto, waar
bovendien de verstrekking van molenwater aan de suikerfabrikanten, de velden juist op hot tydstip, dat de aan •
plantingen water noodig hadden , droog liet. Het is evenwel
te verwachten, dat, nu aan de verstrekking van molenwator aan de op contract met het Gouvernement werkende
suikerfabrieken, door de nieuwe suikerregeling, by vole
ondernemingen oen einde komt of althans zekere grens wordt
gesteld, de tabakscultuur in deze stroken weldra herleven zal.
De onderneming Ngembeh, de eenige thans nog bestaande,
produceerde in 1871, bij een aanplant van 79 bouws,720
pikols tabak, tegen p. m. 1320 pikols in 1870.
Ue uitgestrektheid gronds door de bevolking in do residentie Soerabaija voor eigen rekening met tabak beplant,
bedroeg in 1871 1076 bouws tegen slechts 579 bouws in
1870, waarvan vorkregen zijn in 1871 2409,35 pikols en
in 1870 1317,00 pikols tabak.
Pasoeroean. Omtrent de tabakscultuur in dit gewest
valt nieti nieuws te molden. Volgens de laatste borigten
bedroeg de oogst van 1871 p. m. 39 000 pikols. Het
product behaalde hooge prijzen.

pikols Java-tabak_ op, waarvan voor Snwangan alleen meor
dan 480 pikols.
In 1871 verrezon twee nieuwe ondernemingen . met name
Kadoo on Wonosari, welke laatste p. m. 100 pikols J a v a tabak opkocht. De tabaksondornemingen bezitten thans
voor den opkoop en de verwerking hoofdzakelijk van
Manilla-tabak, gezamenlijk 55 schuren. Hier en daar
werd ook, waar do schuurruimte dit toeliet, Java-tabak
opgekocht, die, even als de uitheemsche soorten, na bereiding, naar de Europesche markt verzonden werd.
Voor Manilla-tabak werd betaald f 11 a f 12 per 1000
plantjes, en voor 1 bouw Java-tabak f120 a f135.
Op een der ondernemingen werd eene proef genomen
met du uitplanting van blitar-tnbakszaad, welke echter
niet slaagde.
Het door de Europesche ondernemers gedurende 1871
verkregen product bedroeg, met uitzondering van Wonosari, waarvan de eigenaars niet genegen waren opgaven
te leveren, p. m. 7130 pikols, naar schatting verkregen
van 2250 bouws. Do qualiteit van dit product was beter
dan die van het vorige j a a r . Werkvolk voor de schuren
werd zonder moeite verkregen.

JProbolinggo. In 1871 werkten in deze residentie nog maar
6 ondernemingen, die gezamenlijk 9900 pikols tabak voor
de Europesche markt opleverden. De marktprijzen stonden
zeer hoog. Omtrent den tabak, door de bevolking voor
eigen gebruik aangeplant, zyn geeno berigton ontvangen.

Kediri. De aanplant van tabak vindt in dit gewest op
groote schaal plaats. Van de 21 tabaksondernemingen,
werden in 1871 verkregen 95 210 pikols tabak, togen 70 470
pikols in het voorgaande jaar. Een groot deel van dit
product wordt voor do Europesche markt bereid.

Bezoekt. De aanplant voor 1871 bedroeg in de afdeeling Bezoeki, Panaroekan en Bondowosso respectivelijk
133, 584 en 5013 bouws of te zatnen 57-0 bouws.
Alleen in Bondowosso, waar in 1871 6 ondernemingen
in werking w a r e n , wordt de tabak op grooto schaal voor
de Europesche markt bereid. De oogst bedroeg p. m. 14 580
pikols tegen p. m. 8960 pikols in het vorige jaar.
Het product uit de beide andero afdeelingen werd uitsluitend voor de binnenlandsche consumtie bestemd.
De weersgesteldheid was voor deze cultuur zeer gunstig.
De jonge, uit Kadoe- en Blitarzaden gewonnen plantjes
werden aan de bevolking kosteloos verstrekt door de ondernemers, die daardoor de zekerheid bekwamen, dat geen
andere dan do door hen gewilde tabakssoorten in de schuren
werden geleverd. Het plantlo^n varieerde van f 5 tot f20
per 1000 plantjes. Voorschotten werden niet verleend.
De opkoop vond grootendeels plaats bij levering in de
schuren, ook wel eens bij taxatie op het veld. In beide
gevallen werd echter voor het transport der bladeren naar
de droogschuren door den ondernemer niets te goed gedaan. Het arbeidsloon bedroeg 25 a 50 cents daags.

Katooncultuur.

Banjoewangi. De ondernoming Tembakoan, die door gebrek aan het noodige bedrijfskapitaal op kleine schaal gedreven wordt, verkreeg uit den oogst van 1871 slechts
240 pikols kooltabak van inferieure qualiteit. Voor de verschillende werkzaamheden in de schuren werden ontslagen
veroordeelden gebezigd, tegen een vast dagloon van 25 a
30 cents.
Banjoemas. Hoewel do bevolking in 1870, ten gevolge van
het aanhoudende regenachtige woder, belangrijke schade
leed, werd zij daardoor niet afgeschrikt om in 1871 aan
den aanplant eeno aanzienlijke uitbreiding te geven, met
't gevolg, dat uit den oogst van 't laatste j a a r , alleen in
de afdeeling Poerbolinggo, p. m. 1140 pikols tabak van
goede qualiteit werden verkregen.
Met uitzondering van het district Batoor, waar zij in
aanzienlijke hoeveelheden als 1ste aanplant voorkomt, wordt
de tabak in deze residentie overal elders als 2de gewas
verbouwd.
De uit den oogst van 1870 verwerkte 480 pikols tabak
van de onderneming te Poerbolinggo, werden op do Europesche markt tegen 71 cents per pond van de hand gezet.
Kadoe. De teelt van tabak is voor de bevolking van dit
"owest een der voornaamste bronnen van bestaan. De bibiet
der Java-tabak is van de bovonhellingen der bergen Soembing en Sindoro afkomstig. Het daarvan \erkregen product
wordt bijna uitsluitend voor de inlandsche markt bereid.
De oogst w a s , de vroeg ingevallen regens in aanmerking
geDomen , vrij gunstig. De ondernemers kochten slechts 600

In weerwil van velerlei aanmoediging van het bestuur
tot uitbreiding dezer cultuur, die, even als de tabak, b'ij
welslagen veel meer voordeel dan menig ander gewas afwerpt, heeft de katoenteelt op J a v a weinig te beteekenen,
daar voor deze zoo wisselvallige cultuur meer kapitaal
wordt vereischt, dan de inlander bezit.
De kapas komt dan ook bijna uitsluitend als tweede
gewas, zeldon als eerste aanplant voor. Alleen in een
klein gedeelte van de residentie Soerabaija, die daarom
ook den eigenaardigen naam van »Kapassan" d r a a g t ,
wordt de katoen als hoofdcultuur verbouwd.
Volgens de gewestelijke berigten was de weêrsgesteldheid van 1871 voor de katoeu over het algemeen zeer
gunstig.
De totale aanplant bedroeg in 1871, voor zooveel bekend , p. m. 21240 bouws, tegen eenen aanplant van 33 500
bouws in het vorige j a a r , als volgt over de verschillende
gewesten verdeeld:
1 8 ?©.
AanGEWESTEN.

Waar-

Aan-

Waar-

plant

van

plant

van

in

mislukt

in

mislukt

bouwa.
Preanger regentschappen
Cheribon
Tagal
1'ekalongan . . . .
Samarang . . . .
Japara
Rembang
Soerabaija
. . . .
Pasoeroean
. . . .
Probolinggo . . . .
Bezooki
Bagelen
Madioen
Kediri
TOTAAL

.

.

18

1 646
3 419
976
26
8 893
4 707
3 934
2 334
138
1 153
190
70
2 558
3 456
33 500

(bouws). bouws. (bouws).

>>

1236
860
1 230
30
3 825
3 610
2 390
2 060
125
76
160
312
1926
3 400

10134

21240

II

340
445
23
8 449
807
n
n

»
n
n

70
i

388
3
200
20
9
105
23

748
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De oogst (met uitzondering van dien in de residentien
Cheribon, Tagal en Kcdiri, waaromtrent geene opgaven
zyn verkregen) bedroeg plus minus 49 830 pikols, of ruim
3 pikols per bouw.
De prijzen der katoen varieerden tusschen f 5 en f 25
per pikol.
Proeven met uitheemsch katoenznad werden niet genomen, daar de ondervinding geleerd heett, dat kapas van
inlnndsch zaad, olschoon minder in qualiteit, zich sneller
ontwikkelt en beter bestand is tegon de afwisselende weêrsgestoldhoid.
Omtrent den in- en uitvoer van dit product zijn slechts
van een drietal residenten gegevens bekomen. De uitvoer werd gozegd te hebben bedragen in Japara 1340
pikols en in Samarang 3882.19 pikols; de invoer in Cheribon 13 115.79 pikols, afkomstig uit Palembang, en in
Japara 1320 pikols.
Indigocultuur. '
Omtrent deze cultuur komt in de gewestelijke berigten
het navolgende voor:
In do residentie Cheribon, waar do indigo doorgaans als
tweede gewas op sawah's verbouwd wordt, geraakt zy,
sedert de intrekking van do couvernements-cultuur (186-T),
meer en meor in verval. Alleen do districten Loewarkotta
en Ploembon, wior aandeel in den geheelen aanplant van
1871 (560 1 /, bouw) 447 bouws bedroeg, maken totnogtoe
hierop eene gunstige uitzondering. Over het algemeen werd
de oogst, dio ruim 6930 kilo beliep, gunstig genoemd. De
productie varieerde van 30 tot 60 pikols bladeren per
bouw; de prijs dor bladeren van 45 tot 90 cents den pikol.
Over de bereidingswijze der indigo wordt nog steeds geklaagd. De prijs der nila, een sap dat door koking en
zifting van de bladeren verkregen on daarna tot ballen
gekneed wordt, bedroeg 6 a 11 cents per liter.
In de residentie Banjoemas is deze cultuur thans van
weinig beteekenis. Wel heeft de bevolking van eenigo
dessa's in de nfdeeling Poerbolinggo van hare geneigdheid
doen blijken tot den aanplant van indigo op groot e schaal,
en was zij zelfs bereid om, ingeval een ondernemer haar
product wilde opkoopen, voor dezen al dadelijk een aanplant
van p. m. 300 bouws te bewerkstelligen , doch deze poging
tot opbeuring dezer eertijds zoo bloeijende cultuur, stuitte
af op de ontstentenis van particulieren, genegen hun kapitaal in zoodanige ondernemingen te steken. De indigoproductie in de afdeeling Poerwokerto werd geschat op
p. m. 660 pikols bladeren; van de overige afdeelingen is
ze niet bekend.
In de residentie Bagelen produceert slechts ée'ne onderneming indigo voor de Europesche markt. Deze onderneming, toebehooronde aan de factorij der Nederlandsche
Handelmaatschappij en uit 25 fabriekjes bestaande, waarvan er in het afgeloopen j a a r slechts 20 gewerkt hebben,
verkreeg in 1871 p. m. 2400 kilo, tegen 4406% kilo in
1870 en 10 416 kilo in 1869 (1). Mot het voorschottenstelsel van vorige j a r e n , waaraan do achteruitgang dezer
onderneming grootendeels wordt toegeschreven, werd in
1871 voor goed gebroken.
Voor de levering van het gewas worden nu ook geene
overeenkomsten mot de bevolking gesloten; de ondernemer
huurt van haar do grondon voor den aanplant tegen f -/0
a f 3') per bouw, en laat dio geheel met eigen middelen
bewerkon. De to veld slaande oogst voor 1872 besloeg op
ultimo December j l . 200 bouws. Arbeiders voor de bewerking der gronden werden zonder moeite verkregen.
Het dagloon varieerde tusschen 25 en 30 cents.
Bij de in 1870 te Magelang, in de residentie Kadoe,
opgerigte indigofabriek werden in 1871, van een aanplant
van p. m. 30 bouws, ruim 700 kilo indigo verkregen,
tegen 392 kilo van 20 bouws in 1870. Even als in het
voorgaande j a a r was dit product van middelmatige quali(•) De in 't vorig verslag (bladz. 161) voor de beide laatstgenoemde
jaren opgegeven productie-eijfers werden onjuist bevonden.

teit. De indigo wordt in dit gewest als eerste gewas op
sawah's geteeld en aan den ondernemer afgeleverd.
Ook in Madioen is de indigo-teelt, sedert de opheffing van
de op hoog gezag ingevoerde cultuur, merkbaar achteruitgegaan, al is ook de aanplant in de laatste jaren eenigzins toegenomen (336 bouws in 1869, 372 in 1870 en 550 in 1871).
De bereiding vindt in deze residentie nog steods op do
oude gebrekkige wijze plaats. H-t veikregen product, bij
benadoring op p. m. lOOOn pikols geschat, werd geheel
bestemd voor de inlandsche markt, en was van zeer slechte
qualiteit.
2°.

Cultures ingevoerd op hoog gezag of ten gevolge
van overeenkomsten door het Gouvernement met
particuliere ondernemers aangegaan.
K o f fij c u l t u u r .

Bij kabinetsbrief van 1°. December 1871, n c . 9 , werd
door den afgetreden Gouverneur-Generaal, do aandacht van
de residenten der koffijproduceivnde gewesten op Java
nogmaals gevestigd op het grooto belang, dat zoowel voor
den Staat als voor de inlandsche bevolking gelegen is in
••ene ernstige zorg voor'Ie op hoog gezag ingevoerde koffijcultuur, en werd hun daarom aanbevolen om door persoonlijke bemoeyenis en gedurige aansporing bij hunne ondergeschikten , Europesche en inlandsche ambtenaren , het besef
levendig te houden, dat zij zich, door eene ijverige behartiging van de belangen dier cultuur, verdienstelijk maken
jegens den lande.
Ter zake van betoonden ijver in de behartiging der
belangen van de gouverneraents-koffijcultuur, werd aan
twee adsistont-rosidenten, een controleur lste klasse en vier
controleurs 2de klasse, de tevredenheid der Regering betuigd, terwijl aan den regent van Malang (Pasoeroean)
vergunning verleend werd tot het voeren van de gele songsong
en aan den wedhono van het district Koppo (regentschap
Bandong, residentie Prcanger regentschappen) de titel werd
toegekend van rangga. Bij dezelfde gelegenheid werden
eenigo inlandsche landsdienaren en dessa-hoofden, die zich
mede in dit opzigt verdienstelijk hndden gemaakt, beloond
door toekenning van geschenken in zilver, voorzien van
het Nederlandsche wapen en van een toepasselijk opschrift.
De werking van het Indisch besluit van 29 December
1870, n°. 30, houdende openstelling der inkooppakhuizen
gedurende het plukjaar en regeling van de wijze van
voorziening in de werkzaamheden bij die pakhuizen (zie
bladz. 161 on 162 van het vorig verslag), heeft voor zooier
bleek, in 1871 tot geene moeijelijkheden aanleiding gegeven.
Alleen werden, volgens de bewering van den resident van
Pasoeroean, in dit gewest de pakhuismeesters door eene
betaling van 4 centen per pikol niet voldoende schadeloos
gesteld voor de door hen te doene uitgaven, en zouden zij
moeijelijkheden in de verkrijging van het noodige hulppersoneel ondervinden. Aan den hoofdinspecteur voor de kof'fijcultuur is een plaatselijk onderzoek daaromtrent opgedragen.
Bij een besluit van 24 October 1871 werd bedoelde
regeling voor de residentie Bantam voorloopig buiten werking
gesteld, omdat aldaar de koffij door do bevolking in de
hoornschil ingeleverd en van gouvernementswege bereid
wordt, e n , niet bij het gewigt, maar bij de maat wordt
ingekocht, zoodat het hulppersoneel voor den inkoop moeijelijk is af te scheiden van dat voor de bereiding.
T e r bevordering eener juiste administratie bij do inkooppakhuizen , zijn bij een besluit van April 1872 eenige voorschriften gegeven.
Nadat bij de begrooting van het dienstjaar 1872 gerekend
was op de op bladz. 162 van het vorig verslag bedoelde
sommen, werd de Indischo regering gemagtigd om die
gelden aan te wenden tot verbetering van het toezigt op
de koffijcultuur en tot vermeerdering van do gelegenheid
tot het inleveren van koffij, behoudens ernstige overweging
van de ter zake geopperde bedenkingen bij de debatten
in de Tweede Kamer der Staton-tJeneraal.
De directeur van binnenlandsch bestuur, heeft den
hoofdinspecteur voor de koffijcultuur opgedragen, om op
zijne eerste dienstreis over J a v a , deze twee onderwerpen
tot een punt van gezet onderzoek te maken en daarom-
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tront plaatselijk, in overlog met do betrokken residenten,
voorstellen te ontwerpen.
Op de in 1871 gedane voorstellen betroffendo eone regoling van de toelating dor particuliere industrie voor de
bereiding en levering in 's lands pakhuizen van do koffij
der bevolking (zie hot vorig verslag, bladz. 162) is onlangs
door do Indische regering teruggekomen. De zuak is bij
het Opperbostuur in overweging.
Door den hoofd inspecteur voor de koffijcultuur word op
zijne dienstreizen aardachtig de werking nagegaan van de
bij Indisch besluit van 24 Ju lij 1869, n°. 1, ten dienste
van het beheer over dio cultuur voorgeschreven regeling
(zie blz. 116 van het verslag van 18"<»), Bij dat onderzoek bleek, dat de voorgtschreven leggers on registers in
menig opzigt to uitvoerig waren, en dat er daarentegen
verschillende opgaven ontbraken, dio voor een duidelijk
overzigt on een regelmatig beheer van do koffijcultuur
onmisbaar zijn. Dien ten gevolge werden nieuwe modellen
vastgesteld , dio alsnu eeue deugdelijke basis vorschaffen tor
beoordoeling van de beweging en mutatie op het gebied
dezer cultuur.
Als een maatregel waarvan in 't bolang der koffijcultuur
veel nut is te verwachten, werd beschouwd de opdragt,
welke aan drie deskundigen, den ambtenaar belast met
de leidiug der kinacultuur K. W. VAN GORKOM, den adsistent-resident van Bandong D. P L E S en den adviseurhonorair voor inlandscho zaken K. F . HOI.LE gedaan werd,
om in gemeenschappelijk ovorleg, beginselen vast te stellen
voor de gouvernements-koffijeultuur, voor zooveel de teelt
en bereiding betreft, en dio to formuleren in eene handleiding. Genoemde adsistont-resident werd tovens uitgenoodigd om, na afloop van dien arbeid, een handboek
zamen te stellen voor de koffijcultuur en bereiding met
al wat daarop betrekking heeft, geschikt om, bij vertolking
in de inheemsche talen, den inlander als leer- en leesboek
te dienen.
Op voorstel van den resident van Pasooroean is door de
Indische regering magtiging verleend, om, met het oog op
den te verwachten ruimen koffijoogst, het in dat gewest
jaarlijks bescheiden getal van 34 hulpmantries bij de koffijcultuur, in stede van vijf maanden, gedurende 1872 acht
maanden lang in dienst te houden.
Na de hervorming van het stelsel van bestuur in de
Preanger regentschappen (zie het vorig verslag blz. 61—63)
achtte do Regering den tijd gekon;en om, ook met betrekking tot de koffijcultuur aldaar, zoodanige maatregelen te nemen als geschikt konden worden goacht om,
zonder inbreuk te maken op eene meer algemeeue regeliug der gouvernements-koffijeultuur, de bezwaren voor
de bevolking zooveel mogelijk te verminderen en daardoor
bedoelde cultuur, zoowel in het belang der bevolking als
ten bate van de schatkist op to beuren en te verlevendigen.
Do voornaamste bezwaren bestonden :
a. in den aanleg der koffijtuinen op »orre afstanden
* an de woningen der planters; afstanden die volgens de
laatstelijk ontvangen opgaven (ondor ultimo Maart 1870)
als maxima nog liepen: in het regentschap Bandong tot
27 palen , in Tjandjoer tot 2 0 , Soemedang tot 36 , Limbangan tot 15 en Soekapoera tot 44 palen ;
b. in het vcrpligt vervoer (met in heerendienst aangomaakto karren door buffuls getrokken) der koffij van de
inkoop- naar de afscheeppakhuizen, veelal langs niet verharde transportwegen in bergachtig terrein tegen betaling (tot
ultimo Mei 1871) van hoogstens 21/ 2 cent per pikol en
per paal; en
c. in de geringe betaling voor hot ingeleverd product,
bedragende (tot ultimo Mei 18711 slecht3 de helft van hetgeen elders door het Gouvernement werd tegoed gedaan,
en dus laatstelijk niet meer dan f 6 1 /, por pikol.
Werd aan dit laatste bezwaar reeds blijkens het vorig
verslag te gemoet gekomen door de toekenning van het
oogonblik der invoering van de Preanger-horvorming af
(1 Juny 1871) van eene betaling van f 10, sedert van 1
Januari) 1872 af verhoogd tot f 1 3 , gelijk elders wordt
te goed gedaan , — in laatstgemeld jaar is door gunning van
het transport aan aannemers ook het bezwaar betreffende

het verpligt vervoer komen te vervallen , nadat roeds in
1871 eenige vorligting was aangebragt door de verhooging
van het transportloon tot 3 cent per pikol, on per paal en
goheele vrijlating der bevolking in de keuze haror transportmiddelen.
Maar vooral zijn van beteokenis, niet slechts wegens
hot verdwynen dien ten gevolge van het bezwaar sub a,
maar in het algomeen omdat daardoor de Preanger-koffijcultuur eono betere en duurzamer toekomst te gemoet
g a a t , do regolingen bij Indisch besluit van 29 Januarij
1872 , n°. 14 , in het leven geroepen tot vergemakkelijking
der cultuur vooral mot opzigt tot de afstanden en waarvan do voorname strekking is den aanplant binnen den
naasten omtrok der dessa's en kampongs te beperken ,
met overdragt van de uit hot oude stelsel ontstane verafgelegen tuinen aan inlandsche gemeenten of aan inlanders meer in do nabijheid gevestijd , en tevens een nieuw
element in de gouvernements-koffijeultuur te doen ontstaan
door aan inlandscho particulieren de gelegenheid te openen
om afgeschreven koffijtuinen of' voor de gouvernementskoffijeultuur gereserveerde woeste gronden ter beplanting
met koffij in gebruik te erlangen.
Bedoelde regelingen , omtrent welker uitvoerbaarheid en
vereenigbaarheid met de begrippon en wenschen der bevolking oen voorafgegaan plaatselijk onderzoek allezins
bevredigende resultaten had opgeleverd , komen volgens
den woordelijkon inhoud van het aangehaald besluit op het
volgende neder:
/
ii A. dat het tot dusver gevolgd gebruik van aanplant
in groote geregelde tuinen, op verre afstanden van do
woningen der planters, van stonde af aan wordt verinten,
om , waar mogelijk , plaats te maken voor eene meer intensive cultuur, bij den aanleg van kleinere tuinen in den
omtrek der dessa's en kampongs;
o B. dut het oproepen in heerendienst van de bevolking,
districts-, troeps-, dessa's- of poendochs- (gehuchts-) gewijze , voor de bewerking van grond, den aanplant van
koffij of het onderhoud der tuinen uitdrukkelijk is verboden , en dat do arbeid voor de koffijcultuur zoodanig behoort te worden geregeld, dat daaraan alleen deel neme
do werkelijk bij de cultuur ingedeelde bevolking, die
alloen bevoegd is de vruchten van haren arbeid te oogsten ;
» C. dat zonder uitdrukkelijke toestemming van den Gouverneur-Generaal, geen koffij op hoog gezag mag worden
geplant op verderen afstani dan twaalf palen van de woningen der betrokken planters, met dien verstande, dat
in do eerste plaats in aanmerking komon de woesto gronden
voor deze cultuur geschikt, gelegen om en bij de dessa's
on kampongs ;
n D. dat deze gronden , voor zooveel daarop door den
inlander geen bezitregt wordt uitgeoofend , ten spoedigste
door het bestuur , na behoorlijke opname, worden gereserveerd voor de gouvernements-koffijeultuur, en daaraan
niot dan met uitdrukkelijke toestemming van don resident,
bij gebleken werkelijke behoefte , door den inlander voor
eigen landbouw mag beschikt worden ;
ii E. dat , waar geschikte woeste gronden in do naaste
omgeving der dessa's en kampongs ontbreken, het voor
de planters niet verpligtend is , om op verderen afstand
binnen de grens van twaalf palen , kotfij te planten , indien
zij in do nabijheid hunner woningen , op eigen of gehuurden ,
dan wel geleenden individueel bezeten grond , het voorgeschroven aantal koffijboomen in tuinen , zoo als bedoeld ten
slotte van § A , aanplanten, onderhoudon en het product,
even als van do gouvernements-aanplantingen , in 's lnnds
pakhuizen leveren ; — met dien verstande dat de omtrent het
tijdelijk gebruik van den grond onderling te treffen schikkingen worden gebragt ter kennis van het bestuur , dat bevoegd
is in daartoe leidende bijzondere gevallen eene schadeloosstelling voor to dragen ten behoeve der betrokken bezitters;
n F . dat ook aan de koffijplantors wordt toegestaan om
de bestaande tuinen , waarbij zij zijn ingedeeld , te verlaten ,
mits zij aannemen daarvoor gouvernemonts- dessatuinen
aan te loggen, hetzy op woesten hetzij op eigen grond,
en er tevens gelegenheid besta om de te verlaten- tuil en
door het bestuur te doen overdragen aan eigenlijke inlan-
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d e r s , dan wel ze te doen indeelen bij dessa's meer in de
nabijheid van bedoelde tuinen gelogen;

2°. dat de gronden uitsluitend worden gebruikt voor
do teelt van koffij;

n G. dat op de nader to vermelden voorwaarden aan
eigenlijke inlanders uitsluitend in het belang der koffijcultuur kan afgestaan worden het gebruiksregt op afgeschreven of ter afschrijving bestemde aanplantiugen , behoudens minnelijke schikking met de tegenwoordige bezitters
dier tuinen, omtrent den afstand van hun plukregt, zoomede op woeste gronden volgens § ü hiervoren ten behoeve
der gouvernements-koffijcultuur te reserveren;

3°. dat waar do grond hellend is en vrees voor afspoeling van den bovenkruin bestaat, goleidelijk terrassen
worden daargesteld;

» H. dat van de bij de koffijcultuur ingedeelde bevolking niet meer zal gevergd wordt n dan een jaarlijksche
aanplant van 50 boomen voor iederen koffijplanter en dit
nog alleen, zoolang zyne voor de gouvernements-cultuur
beschikbare werkkrachten gedoogen hot geplante naar behooren te onderhouden , zullende anders ter zake bepaalde
voorstellen aan den directeur van binnenlandsch bestuur
moeten worden ingediend;
» I. dat de pagger- en kampong-koffij bij voortduring
beschouwd wordt als vrije cultuur, behoudens levering
van het product aan den lande tegen den door het gouvernement vastgestolden prijs, doch zonder andere bemoeijing van het bestuur dan aanmoediging, leiding en
leering;
» K. dat in alle districten, waar de gouvernementskoffijcultuur is ingetrokken, de bevolking weder in de gelegfenheid gesteld zal worden het product van hare vrije
aanplantingen aan den lando te leveren tegen den door het
Gouvernement vastgestelden prijs."
Ten einde de schikkingen bedoeld bij § E en die met
inlandsche gemeenten bedoeld bij § F hiervoren van degelijke waarborgen te omgeven ook tot verzekering van haar
vrijwillig k a r a k t e r , bepaalt het besluit van 29 Januari)
1872 te haren aanzien: .
a. dat, nadat de zaak aan de betrokken bevolking door
de ambtenaren duidelijk is uitgelegd, op het tot stand komen
dier schikkingen geenerlei invloed van bestuurswege mag
uitgeoefend worden;
b. dat, waar die schikkingen tot stand komen, de aard
derzelve en de bedongen voorwaarde volledig worden geconstateerd ten overstaan van den betrokken controleur
(of ambtenaar ter beschikking) en van den wedhono (of
het onder-districtshoofd), bij proces-verbaal, opgemaakt in
de Maleische en Soendasche talen, waarvan een exemplaar
blijft berusten ten kantore van den adsistent-rosident, die
van dezo schikkingen een register aanlegt en een exemplaar aan ieder der betrokken partijen wordt afgegeven.
Ten aanzien van do overdragt en den afstand van gebruiksregten aan eigenlijke inlanders, bedoeld bij do § § F
en G , behelst het besluit verder:
I . dat op de schikkingen door hen te treffen met de
tegenwoordige bezitters van bestaande of afgeschreven
koffijtuinen voor den afstand van hun plukregt van toepassing zijn de alinea's a en b hiervoren;
I I . dat de overdragt alleen mag geschieden aan solide,
te goeder naam en faam bekende inlanders, op voorstel
van den controleur (of ambtenaar ter beschikking) en
wedhono (of onderdistrictshoofd) bij beschikking van den
resident, den adsistent-resident en regent gehoord;
I I I . dat die beschikkingen, waarvan ten residentiekantore een districtsgewijze in to rigten register wordt
aangehouden, in het Soendaasch en Maleisch geschreven
en in afschrift toegezonden worden aan den directeur van
binnenlandsch bestuur;
I V . dat de overdragt en afstand geschieden onder de
volgende voorwaarde van bestuurswege;
1°. dat de uitgestrektheid voor één en denzelfden persoon niet meer mag bedragen dan 50 bouws, behoudens
de uitdrukkelijke en voor elk geval in het byzonder door
de Regering te verleenen magtiging om die uitgestrektheid
te boven te gaan;

4*. dat de meest mogelijke zorg worde aangewend voor
eene goode qualiteit der koffij en dat het product geleverd
wordo in 'slands pakhuizen tegen den door hot Gouvernemen t vastgestelden prijs;
5°. dat geen overdragt of vervreemding der hierbedoeldè
regten aan niet-inlanders geoorloofd is en tot overdragt
of vervreemding aan inlanders de schriftelijke toestemming
van don resident vereischt wordt;
6°. dat, bij oene niet naleving van eene der gestelde
voorwaarden, de ontbinding der overeenkomst voor den
betrokken regter zal gevorderd worden;
7°. dat, wannoer na vorloop van vijf jaren na de dagteekening der beschikking, waarbij tot de overdragt rnagtiging is verleend, ten genoege van het bestuur blijkt. dat
aan de gestelde eischen naar behooren is voldaan, de regthebbendo zal worden beschouwd als erfelijk individueel
bezitter van den grond, waarop hij in voorschreven zin
het gebruiksregt heeft verkregen; onder dien verstande,
dat op hem de verpligting blijft rusten, om dien grond bij
voortduring (uitsluitend) voor de koffijcultuur te bestemmen en het product in 's lands pakhuizen te leveren tegen
den door het Gouvernement vastgestelden prijs en zonder
eenigo schadevergoeding wijders.
Voorts bevatte het besproken besluit nog omtrent een
aantal punten, wenken en opdragten aan den resident,
onder andere om:
1°. met de meeste toewijding er zorg voor te dragen,
dat de hiervoren omschreven beginselen overeenkomstig
de bedoeling der Regering met beleid worden ten uitvoer
gelegd , en op zijne rondreizen zich telkens te overtuigen,
dat de Europesche en inlandsche ambtenaren zich aan do
koffijcultuur en speciaal aan de aanbevolen middelen tot
opbeuring met ijver en goed overleg laten gelegen liggen ;
2°. alom bekend te maken dat het der bevolking vrijstaat haar product af te leveren in het pakhuis, dat haar
daartoe het best gelegen voorkomt en dus ook buiten het
district, zullende hij eene huishoudelijke regeling dienen te
treffen ter voorkoming, dat een deel der procenten aan de
daarop rogt hebbende regenten en districts-ambtenaren ontga;
3°. zorgvuldig na te gaan waar behoefte aan pakhuizen
of aan meer pakhuisruimte bestaat, daarbij uitgaande van
den regel, dat in eiken kring van zes palen, waar eene
productie van 2000 pikols wordt aangetroffen of weldra
kan worden te gemoet gezien , een pakhuis wezen moet;
4°. om standmodellen te doen ontwerpen voor op inlandsche wijze gebouwde koffijgoedangs voor eene bergruimte van 1000, 2000, 3000, 4000 en 5000 pikols ; on
eindelijk
5°. om ten spoedigste voorstellen te doen om op alle
hoofdplaatsen van districten, waar de gouvernementskoffijcultuur is ingetrokken , hulp-inkooppakhuizen door
het bestuur te doen oprigten, zoomode betreffende het
daarbij in dienst stellen van hulp-pakhuismeesters, en het
sluiten c. q. van suppletoire contracten met de aannemers
voor het vervoer van het in dezo en andere nieuwe pakhuizen in te leveren product, dan wel nopens het op andere wijze, doch altijd in vrijen arbeid, voorzien in dit
vervoer.
I n de kennisneming dezer voor de Preanger-koffijcultuur
zoo belangrijke beschikkingen is hier te lande aanleiding
gevonden, de Indische regering alleen te wyzen op het
groot bolang dat er, voor het welslagen van het aangenomen stelsel van intensive cultuur, in gelegen is om in
de Preanger regentschappen bekwame, ijverige, met de
koffijcultuur bekende en voor den omgang met de bevolkiüg geschikte controleurs te hebben en vooral te houden,
en op de raadzaamheid , in verband met het bepaalde om-
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trent het afstaan van afgeschreven of ter afschrijving besteinde koffijtuinen aan inlanders (zie § G hiorvoron) , om
te waken tegen het te ligtvaardig doen van voorstellen tot
afschrijving. Tevens is do vraag geopperd of het niet
welligt overweging verdient om by het afstaan van afgeschreven tuinen van inlanders op do eene of andere wijze
mededii.giug uit te lokken
Een gewestelijke statistiek wordt hierbij o. ergelogd (bylagen G G en H Hj.
Uit die aantooniug blijkt, dat onder ultimo Maart 1872
aanwezig waren 231 7G2 469 vruchtdragende, en 68 893 288
jonge of te zamen 300 655 757 boomen, tegen 300 743 433
ouder ulti.uo Maart 1871, zoodat het aantal koffijboomen ,
in het geheol, eene vermindering van 87 67G boonien ondergiug.
Vermindering van aanplant vond plaats in de residentien
Bantam , Proanger regentschappen , Cheribon, Probolinggo,
Banjoewangi, Banjoemas, Kadoe en Kediri. Vermeerdering daarentegen in de o\erige gewesten.
Bij plantingen en afschrijvingen. De aanplantingon gedurende don regenmoesson 1871/1872 bedroegen globaal ruim
21 millioen hoornen.
De afscL rij vingen gedurende den regentijd van 1871/72
worden geraamd ep ruim 21 millioen boomen, waarvan
voor Kediri, de Preanger regentschappen, Banjoemas,
Cheribon , Probolinggo en Kadoe (in globale cijfers) respectivelyk 8, 3*/ s , 2'/„, 2 ' / 4 , 1V« en 1 i>>ilhoeu of te zamen in deze zes gewesten alleen bijna 17 millioen.
l>e reeds geruimen tijd in overweging genomen, doch
door verschillende omstandigheden vertraagde intrekking
der gouvemements-koffijcultuur in de afdeelingen Serang,
Anjer en Tjeringin der residentie Bantam (zie het vorig
verslag, blz. 163), kreeg in November 1871 huar beslag.
De resident werd gemagtigd om de daarvoor in gebruik
zijnde gronden , die individueel eigendom waren, aan de
regthebbeuden terug te geven, niet afstand tevens aan hen
van het zich daarop bevindend plantsoen. Zoo als reeds
in 't vorig verslag werd aangeteekend, was de cultuur in
genoemde drie afdeelingen meer en meer achteruitgegaan
en kon zij, volgens de laatste berigten , als nagenoeg uitgestorven worden beschouwd. De gouvernements-koffijcultuur wordt in Bantam alzoo nog alloen in de afdeeling
Pandegiang gedreven. Gelegenheid tot uitbreiding der gedwongen cultuur bestaat daar echter niet. De afdeeling
Lebak bezit veel geschikte koffijgronden , doch geen voldoende bevolking. De achterlijke toestand, waarin deze
afdeeling verkeert, maakt het dringend noodig, dat de
bevolking over haron tijd geheel kunnen beschikken tot het
ontginnen van nienwe sawah's.
In Krawang zijn, in 1871 72 , 23 905 boomen in tuinen
en 17 027 in p iggers afgeschreven, doch daarentegon
47 719 boomen bijgeplant. Daar de geschikte gronden voor
den aanleg van koffijtuinen langzamerhand verminderen
en de aanplant in de kampongs, volgens den resident,
niet veel belooft, bestaat het voornemen, om in den loop
van 1872 proeven te nemen mot den aanleg van kleine
tuinen in de nabijheid der dessa's en kampongs.
In de Preanger regentschappen worden in den regenmoesson 'van 1871/72, tegenover eene afschrijving van
3 537 382 boomen, slechts 2 363 151 boomen aangeplant.
Aan den nieuwen aanplant, waartoe plantjes uit kweekbeddingen werden gebezigd, werd in 't algemeen veel zorg
besteed. Dit gunstig verschijnsel wordt toegeschreven aan
de verhoogde betaling voor de koffij.
Volgens het verslag omtrent de werking der Preangerhervorining hoeft reeds de eerste verhooging van den koffijprijs (van f 6 , 5 0 tot f 10 den pikol) de uitwerking gehad,
d.;t voie i; binders duizende koffijboomen in de nabijheid
hunner kumpongs vrijwillig aanplantten ; volgens datzelfde
verslag was vooral verdere uitbreiding te wachten nu
andermaal de prjjs (en wel tot f 13) is verhoogd, waardoor de koffijteelt meer winstgevend wordt dan vele nu
geteeld wordende inlandsche handelsgewassen. Ook zijn
er reeds xele aanvragen van inlanders ingekomen ter ver-
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; kryging van afgeschreven oude koffijtuinen, om die door
i het schoonmaken en inboeten weder vruchtbaar te n aken.
Die aanvragen bepaalden zich niet alleen tot inlanders
j in het zelfde dutrict, maar ook tot hen, die in andere
regentschappen verblijf houden. In een schrijven van 30
! September 1871, betreffende zijn verblijf in de Preanger
regentschappen, constateerde de afgetreden GouverneurGeneraal, met betrekking tot den heilzamen invloed der
Preanger-horvorming. onder anderen: » De resident meent
alle reden te hebben om eene belangrijke uitbreiding der
koffijproductie te mogen verwachten, en rekent voor 1872
i op eene opbrengst van 150 a 180 000 pikols koffij."
Ofschoon in Pekalongan godurende 1871/72, de aanplantingen ue afschrijvingen overtroffen , daar in tuinen
en in kampongs respectivelyk 235 000 en 42 665 boomen
zijn afgeschreven , terwijl 633 075 en 67 995 boomen werden
bijgeplant, doet zich toch ook hier meer en moer het geb.ek aan geschikte gronden in de nabijheid van de dessa's
gevoelen.
In verband met de werkkrachten der bevolking en de
besebikbaro gronden wordt er in Samarang voortdurend
naar gestreefd, om aan de koffijcultuur uitbreiding te
geven. Daartoe zijn, in 1871/72, 1391914 boomen bijgeplant, terwijl slechts 901 875 werden afgeschreven. Van
bestuurswege wordt ook geene gelegenheid verzuimd, om
de bevolking, die van den aanplant van koffij in kampongs
en paggers veel werk maakt, gestadig op de voordeelen
daarvan te wijzen.
Gedurende het jongste regensaizoen werden in Bezoeki
in tuinen 1 222 775 boomen aaYigoplant, daar tot uitbreiding
van de paggerkoffij weinig of goen gelegenheid meer is.
De afschrijvingen beliepen in tuinen 500 789 en in paggers
183 992, of te zamen 684 781 boomen. Bij gemis van de
noodige gronden wordt dikwijls andermaal koffij geplant
op \ eldon , die daartoe vroeger reeds dienden.
Do koffijaanplantingen in Kadoe staan over 't algemeen
zeer goed en vele boomen bereiken daar een hoogen ouderdom In 1871/72 zijn 462 560 boomen bijgeplant en 1 078 865
afgeschreven. Voor den nieuwen aanplant werden zoowel
plantjes uit oude tuinen als uit kweekbeddingen gebezigd.
De toestand der jonge aanplantingen in Madioen is over
't algemeen bevredigend. In 't geheel werden 813 492 boomen
afgeschreven, doch daarentegen 1 066 638 bijgeplant in
tuinen en kampongs, zoowel tot aanvulling sla tot uitbreiding.
In Kediri bedraagt het aantal bij te planten boomen
6 067 453. Daar echter 6 143 282 boomen zullen worden
afgeschreven, ondergaat het aantal boomen in dit gewest
in 't geheel eene vermindering van 75829.
Onderhoud. Uit de gewestelijke verslagen blijkt, dat het
onderhoud der koffijaanplantingen, behalve in de rsideatien
Bantam, Krawang, Hanjoewangi en Madioen, waar de
koffijplantende bevolking veel aansporing noodig heeft, over
't algemeen vrij voldoende was.
Uitkomsten. Do weersgesteldheid was voor den koffijoogst van 1871 over 't algemeen niet goed en op sommige
plaatsen zelfs zeer ongunstig, zoodat in de gouvernementsresidentien niet meer dan 401037 pikols werden geoogst,
eene hoeveelheid, die zelfs nog niet de helft bedraagt van
de productie van 1870 (939 428 pikols). Het grootste aandeel in den oogst van 1871 leverde Pasoeroean (109 764
pikols), waar ook de verhouding van het aantal boomen
tot de daarvan verkregen productie het gunstigt was. De
levering uit de Vorstenlanden beliep 44 4U3 pikols, tegen
44 206 in 1870. De gewestelijke berigten omtrent den stand
van het gewas luidden over 't algemeen gunstig, zoodat
de koffijoogst van 1872, met inbegrip van de levering uit
de Vorstenlanden ad 64 500 pikols, op 842 650 pikols wordt
geraamd. Eone vergelijking der voornaamste uitkomsten
van de gouvernements-koffij cultuur op J a v a (de levering
uit de Vorstenlanden daaronder begrepen) over de laatste
vijf j a r e n , volgt in den gebruikelijken vorm hieronder:
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Verkregen
Hoeveelheid
vruchtdrahoeveelheid
koffij
koffij
gende boomen
zonder de
in het geheel
bij het
waarvan
bij de
ledigvallon
geoogst is der pakhuizen pakhuizen
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Netto.

. . . .

233 372 384

917 358

920 057

f 13141 488

1868

. . . .

234 051454

586 357

588 616

8 920 851

15,15 5

42.84V,,

36,67 s /„

1869

. . . .

231 009 460

960 588

962 800

13 766 649

14.295

44,44V10

38,76

. . . .

214 553 997

983 634

986 038

14 279 280

14,48

41,92»/,.

36,73V I0

. . . .

225 819 430

445 531

446 304

1871

Qualiteit. De hoedanigheid der uit den oogst in 1871
verkregen koffij, was volgons de residenten, over 't
algemeen zeer goed in K r a w a n g , Tagal en Samarang;
goed in de Proanger regentschappen , Japara , Probolinggo,
Banjoewangi, Kadoe en Kediri; vrij goed in de overige
gewesten.
Volgens opgaven van de factorij der Nederlandsche
Handelmaatschappij heeft de op het etablissement van den
heer VAN LIMBURG

STIRUM te Siser in 1869 en 1870 (op

West-Indische wy'ze) bereide koffij, op een partijtje van
9 balen n a , beduidend meer opgebragt dan do gewone
Malangkoffij. Op de veiling van 1870 bedroeg dit verschil
zelfs tot f 16,25 den pikol. In die van 1871 was het wel
zoo groot niet, maar werd toch nog gemiddeld voor de
Sisir-koffij f 4 a f 5 per pikol meer betaald dan voor die
van gewone bereiding.
Bereiding. In de gewestelijke verslagen zyn ditmaal
geene bijzonderheden aangetroffen , die niet reeds in vorige
verslagen zijn opgenomen.
De uitkomsten der straks bedoelde, met bewilliging van
het Gouvernement, in 't leven geroepen particuliere onderneming in 't Malangsche (Pasoeroean), voor don opkoop
van de bevolking van koffij in de roode schil, om die te
bereiden en aan den lande te leveren, zijn aanvankelijk
zeer bemoedigend. Het aantal planters of hulpplukkers,
die zich bij dat etablissement van hunne koffij ontdoen , neemt
van lieverlede toe. Het door den ondernemer bereide en
in 'slands pakhuizen, tegen de gewone betaling ingeleverde product, beliep in 1869 2418 u / 1 „ 0 . in 1870 6493 6 V 100 ,
en in 1871 46289V100 pikols, cijfers die, in verhouding tot
den oogst, van eene niet onaanzienlijke toeneming getuigen.
In het afgeloopen j a a r had de ondernemer , in stede van
de West-Indische, de gewone (goodkoopere) bereidingswyze gevolgd , namelijk pelling van het product met molens,
na voorafgegane drooging in de roode of hoornschil.
De prijzen die bij het etablissement werden to goed
gedaan , regelen zich naar omstandigheden. De ondernemer
neemt byv. in aanmerking of de oogst gunstig of ongunstig
uitvalt, of er veel hulpplukkers zijn dan niet, enz. G e beurt het dat de ondernemer de bevolking in den drukken
oogsttijd te hulp komt in het vervoer van haar product uit
de tuinen naar hot etablissement, dan komen die kosten
te haren laste. Door een en ander wisselen de iukoopsprijzen af van f 9 tot f IOV2, berekend over den pikol
bereide koffij, overeenkomende met 5Va & 6 pikols koffij

14,28

•

van

1867

1870

f

Opbrengst

f

48,26»/,,

f

41,73V10

in de roode of hoornschil. Klagten omtrent de betalingen
zijn tot dusver niet voorgekomen. Weging en uitbetaling
geschieden ton overstaan van een bij het etablissement in
dienst gestelden gouvornements-gecommitteerde, die tevens
van de ingeleverde hoeveelheden aanteekening houdt. Het
sorteren der koffij, nadat zij volgens de in 1871 gevolgde
bereidingswijze, gedroogd, gemalen en gewand i s , geschiedt
voor het meerendeel door vrouwen en op taak. Voor elke
maat van ongeveer 10 katties inhoud wordt, indieii het
gemakkelijk te sorteren koffij geldt, 4 a 5 cent, en voor
moeiji lijk te sorteren product 6 a 7 cent betaald. IJverig
werkende kan men van 66 tot 70 cent daags verdienen.
Betaling. Ten einde het belang der inlandsche hoofden
aan eene productie van goede koffij te verbinden , werd bij
een besluit van 19 October 1871 (Indisch Staatsblad n°. 154)
bepaald dat aan hen, te beginnen met het oogstjaar 1872,
over koffij van inferieure soort geen procenten meer zullen
worden uitgekeerd. T e r wegneming van twijfel werd by
hetzelfde besluit alsnog uitdrukkelijk verklaard, dat het
hepaalde bij besluit van 13 November 1864, n'. 7 (Indisch
Staatsblad 1869, n c . 15), betreffende de mindere betaling
voor inferieure kofhj, niet van toepassing is op koffij,
welke in de hoornschil of in de roode schil wordt geleverd,
omdat de qualiteit daarvan niet bij den inkoop kan worden
geconstateerd, maar eerst later bij de pelling of ontboU
stering, terwijl tot zoolang het aandeel van iederen planter
niet afzonderlijk is te houden.
Ten vervolge van art. 6 van het besluit van 13 April
1871 ((Indisch Staatsblad n'. 50), is de inkoopsprijs der in
do residentie Preanger regentschappen door de bevolking
aan het gouvernement geleverd wordende koffij, bij besluit
van 24 Februari) 1872 (Indisch Staatsblad n°. 31), bepaald
op f 13 den pikol van 100 katties.
Veilingen. Aantooningen omtrent de uitkomsten der koffijveilingou hier te lande en op Java volgen hieronder. Voor
eene recapitulerende opgaaf der Nederlandsche veilingen
van 1871 zij verwezen naar bijlage Z.
De in 1872 op J a v a te verkoopen gouvernements-koffij
zal geheel uit den oogst van 1872 bestaan, wegens niet
beschikbaarheid van restanten uit den oogst van 1871. I n
verband daarmede werd bepaald dat de eerste der 4 veilingeu, elk uit 25 000 pikols bestaande, eerst 29 Julij en
de drie overige achtereenvolgens 27 Augustus, 28 October
en 29 November 1872 zullen plaats hebben.

Veilingen in

Nederland.

1870

T IJ D S T I P .

Verkochto
hoeveelheid
in
pikols.

Uitgeleverde
netto
kilogrammen.

kilogrammen.

Bruto.

Netto.

pikols.

kilogrammen.

Netto.

Bruto.

0,43 4 '

74 210 46

4 436 975

0,42"

0,37"

4 090 368

0,3461

0,303S

72 761»

4 347 7801

0,424?

0,37»

79 678

4 755 577

0,3436

0,3014

73113"

4 377 4685

0,44"

0,40°'

0,30° !

86 159

5 141 774

0,35»

0,31"

73 523»

4 398 665

0,46"

0,41"

0,33 s>

0,28"

120 965

7 227 824

0,36"

0,32'°

6 555 246

0,34»

0,30"

120 384

7 182 795

0,38"

0,33J°

109 171

6 528 694

0,3402

0,29»

89 846

5 347 2 1 8 '

0,42"

0,37»

106 843

6 411924

0,35"

0,31 81

59 570

3 576 798 =

0,41 4 i

0,36"

813 885

48 641436

a. f 0,3507

0,30"

816 405

April

84 513

Mei

. . . .

pikols.

netto

0,31"

4 747 180

November

0,37 M

Netto.

Gemiddelde opbrengst
per V, kilogram.

0,36"

79 678

October

Bruto.

in

Uitgeleverde

4 421157

Maart

. . . .

netto

Gemiddelde opbrengst Verkochte
per Vo kilogram.
boeveelheid

74 775°'

5 489 036

September

Uitgeleverde

0,32 34

92 038

Augustus

Gemiddeldo opbrengst Verkochte
por '/j kilogram.
hoeveelheid
in

Februarij

.Tm iij

1872 •

1 8 7 1 •'

0,33"

110 013

6 547 144

0,36"

0,32"

81299

4 854 909

5 041252

0,34 49

0,30"

68 491

40 345

2 419 986

0,34"

0.2960

101 597

6 061 573

0,3485

89 997

5 386 545

109 703

f

f

f

f

0,36"

48 724 408 a. f 0,37"

f

f

f

f

0,38»

0,32"

a. In de aantooningon betreffende de verantwoording der hier te lande verkochte gouvornomentsproducten over 1870 en 1871 (bijlage W van het vorig verslag en bijlage Z
hierachter), wordt als «gemiddelde veilingsprijs" per V3 kilogram (d. i. als gemiddeld van het gebodene) opgegeven f 0,3517 en fO.37 5 '. Te dezer plaatse is de werkelyke ontvangst
tot grondslag genomen, d. i. de veilingsprijs verhoogd mot de aan do koopers in rekening gebragte 1 pet. veilingskosten, doch verminderd met de 1'/, pet. rabat voor contante
betaling. Van daar het verschil tusschen beide opgaven.
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Veilingen op Java'

1870.

1860.

1871.

HoeGemidGeinidHoeHoeGemidTijdstip. veelheid. Opbrengst. deld per Tijdstip. veelheid. Opbrengst. deld per Tijdstip. veelheid. Opbrengst. deld per
pikol.
pikol.
pikol.
Pikols.
Pikols.
Pikols.
December 50 000

f 1 6 1 2 610 £32,25"

April

25 000

December 25 000

f

846 480 f 3 3 , 8 5 "
823 610

April

32,94" Augustus 25 000

f 1 6 7 0 090 f 3 2 , 4 0 "

37,45"

25 000

1 009 780

40,39"

December 15 000

598 880

39,92"

100 000

De reden dat in de veiling van 28 October j l . voor de
Samarang- en Kadoekoffij zooveel hoogeren prijs (respectivelijk f41,25 en f41,33 gemiddeld per pikol) is betaald
dan voor die uit Pasoeroean (f38,41), wordt voornamelijk
hierdoor verklaard, dat laatstgenoemd product niet zoo als
de beide eerste soorten, do vooral op de Amerikaansche
markt gewilde geelheid van kleur bezit.
Bij Indisch besluit van 3 Januarij 1871, n°. 14, werd,
roet wijziging der voorwaarden waarop de veilingen van
gouvernements-suiker en koffj in Indie worden gehouden
(vastgesteld bij de Indische besluiten van 16 Februarij
1865, n c . 5, en 4 Maart 1866, n°. 3), bepaald, n dat
acht dagen vóór de veiling, in de localen der handelsvereenigingen te Batavia, Samarang en Soerabaija , monsters
van de te verkoopen suiker en koffij ter bezigtiging voor
belanghebbenden voorhanden zijn en evenzoo bij de veiling
zelve "
Van de in 1869 en 1870 op Java verkochte gouvernements-koffij was de bestemming als volgt (in pikols).

B E S T E M M I N G .

/ Nederland a..
Uitgevoerd naar (
( Singapore b. .

Aan kleinhandelaren verkocht

.

.

.

.

.

.

1§69.

1870.

49 982

49 025
200

49 982

49 225

18

775

50 000

50 000

27 842

30 401

."

Door het Gouvernement verkochte hoe-

a. Waarvan onder Nederlandsche vlag
0.

»

»

II

II

n

200

Deze opgaven (en die nopens de suiker) berusten op de
gegevens door de uitvoerders aan de tolkantoren verstrekt,

f 1187 000 f 3 3 , 9 1 "
936 470

October
50 000

35 000

f 3 732 130 f 3 7 , 3 2 "

zoodat zij geen overzigt geven van de werkelijk voor
Nederland bestemde en aldaar aangebragte producten.
Suikercultuur.
Als een vervolg op het voorkomende op bladzijde 167
en 168 van het vorig verslag, betreffende de in Indie
voorbereide uitvoering der wettelijke regeling van de op
hoog gezag ingevoerde suikercultuur (art. 1 der wet van
21 Julij 1870, Nederlandsch Staatsblad n°. 136, in Indie
afgekondigd onder dagteekeniDg van 14 September 1870,
Indisch Staatsblad n°. 117) diene het navolgende:
Het omslagtig en tijdroovend onderzoek tot regeling dor
waterquaostien bij de verschillende ondernemingen, waarbij
tevens overleg met de plaatselijke waterstaatsambtenaren
als deskundigen is voorgeschreven, was in het begin des
jaars 1872, op eene onderneming na, geheol afgeloopen.
Tot welke beslissing dit onderzoek leidde, met betrekking tot do door de suikerfabrikanten te bezigen drijfkracht
wordt hieronder vermeld.
Ook de onderzoekingen tot herziening der bestaande aanplant-regelingen, in verband met de voorschriften der voormelde wet, werden overal tijdig beëindigd. Dit was ook
het geval met de onderzoekingen ter bepaling van het bedrag dat der bevolking zou toekomen als eene behoorlijke
schadeloosstelling voor de tijdelijke afgifte van den grond
en als eene behoorlijke betaling van den arbeid bij den
aanplant, gedurende de eerste vijf jaren na de inwerkingtreding der nieuwe overeenkomsten.
Daarmede hebben zich blijkens het vorig versla!* drie
commissien onledig gehouden, elk bestaande uit een ervaren
Europeesch ambtenaar bij het binnenlandsch bestuur, wiens
taak meerdere gewesten omvatte, en uit een voor elk gewest speciaal aangewezen bekwaam inlandsch ambtenaar.
De werkzaamheden dezer commissien, welker uitslag de
volkomen goedkeuring der Indische regering wegdroeg,
liepen overal zonder eenige moeijelijkheid af; nergens werd
de tusschenkomst des regters tot bepaling van de schadeloosstelling voor de afgifte van den grond vereischt.
Ter erlanging van een volledig overzigt van de wijze
waarop de wet van 21 Julij 1870 uitvoering vorderde,
werden de nadere voorstellen door de directeuren van binnenlandsch bestuur en justitie, blijkens het vorig verslag
doswege ingediend, — onderschoiden in een ontwerp van
voorschriften tot regeling der uitvoering van do wet en van
de daaruit voortvloeiende overeenkomsten voor zoover do
fabrikant daarmede geen regtstreeksche bemocijenis heeft,
en in een ontwerp contract, dat hem behoudens aanvulling
met de speciale voorwaarden omtrent aanplant, cijns, dryfkracht enz., ter toetreding kan aangeboden worden.
Deze voorstellen leidden, na herhaald overleg van de
regering met de genoemde directeuron, tot de vaststelling
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by het Indisch besluit van 26 December 1871, n°. 8 {Tndisch
Staatsblad n°. 213) van:
a. oen ontwerp-contract als model voor de overeenkomsten te sluiten op den voet der wet van 21 Julij 1870;
b. een tal van voorschriften tot regeling der uitvoering
van dezo wet en daaruit voortvloeiende overeenkomsten.
Deze ontwerp-overeenkomst en voorschriften werden
evenwel krachtens een besluit van 8 Februari)' 1872 (Indisch Staatsblad n°. 24) eenigzins gewijzigd.
Nadat aldus de uitvoering der wet van 21 Julij 1870 in
haar goheel was voorbereid, werd de directeur vun binnenlandsch bestuur bij een besluit van 7 Maart 1872 door
de Indische regering, onder aanbeveling te allen overvloode van bijzondere naauwkeurigheid in de zamenstelling
der coucept-contracten, gemagtigd om, met opvolging van
art. 1, n°. 3 , lit. t', der wet van 21 Julij 1870, met de
ondernemers, die tot de bepalingen dier wet waren toegetreden, zonder verwijl notariële overeenkomsten te sluiten,
op de voorwaarden van het hooger bedoeld ontwerp-contract
en do voor elke onderneming geldende bijzondere bedingen.
Welk gevolg deze magtiging heeft gehad wordt hieronder vermeld.
Door enkele hoofden van gewestelijk bestuur werd inlichting gevraagd omtrent de uitbetaling van het plantloon,
na afloop van den aanplant (nadat de stekken in den grond
staan), toekomende aan de suikerplantende bevolking by
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die suikerondernemingen wier contracten met don oogst
van 1871 zouden expireren.
Bij een besluit van 12 September 1871 werd den directeur van binnenlandsch bestuur te kennen gegeven dat
de toenmalige stand van zaken ten gevolge van de wet van
21 Julij 1870 in alle gewesten waar suikerondernemingen
zijn gelegen wier contracten met den oogst van 1871 eindigen, de uitbetaling vorderde van het aan de bevolking
aankomend plantloon tot het bedrag en op de wijze voor
de verschillende ondernemingen contractueel bepaald.
Na deze algemeene mededeelingen, (1) volgen thans
eenige cyl'ers en bijzonderheden, omtrent de uitkomsten in
den toestand der suikercultuur en bereiding over 1871.
Uitkomsten. Of in 1871 vermeerdering van opbrengst
plaats had, op zich zelve en in verhouding tot de uitgestrektheid van den aanplant, zal pas uit latere opgaven
kunnen blijken.
Do verdere uitkomsten dezer cultuur blijken uit de in
bijlage J J hierbij overgelegde gewestelijke aantooning,
terwijl eeno uitvoerige statistiek, nopens de productie enz.
van elke onderneming in het byzonder, wordt aangetroffen
in bijlage K K .
Eenige der voornaamste totalen over de vijf laatste jaren
volgen hieronder.
(i) Voor verdere bijzonderheden zij verwezen naar bij brief van 26
Auguatua 1872, Ut. A&z , n°. i, aan da Tweede Kamer overgelegdo
stukken.
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a. Ongerekend het aandeel van den lande in de winst der ondernemingen Tjomal en Bandjardawa in Tagal en
(van af 1868) der fabriek Wonopringo in Pekalongan, van welke ondernemingen tot en met 1870 tijdelijk de vrije
beschikking over het geheele product was gelaten.
b. De omstandigheid dat verschillende fabrieken ter completering van de gouvernements-levering suiker by
anderen hebben opgekocht, zonder dat het hier opgegevene als ter vrye beschikking gebleven met die hoeveelheid is
verminderd, strekke tot verklaring van het vorschynsel dat de cijfers van levering en vrye beschikking niet met dat
der productie van hetzelfde jaar overeenstemmen.
Wijze van aanplant en bemesting. De herziening van de
regeling om den suikerrietaanplant in overeenstemming
met de wet van 21 Julij 1870, welke bij de verschillende
ondernemingen met de meeste zorg bewerkstelligd w e r d ,
en den betrokken hoofd-inspecteur dit j a a r voornamelijk
bezig hield, strekte tot wegneming van die bezwaren en
gebreken, die vroegere regelingen aankleefden en daardoor is in sommige streken de bevolking misschien nog meer
gebaat geworden dan door de verhooging der plantloonen.
In haar belang werd ook bij sommige ondernemingen
de aanplant ingekrompen. Zoo werd wegens gebrek aan
geschikte gronden of wel aan cultuur-dienstpligtigen en
ploegveo als anderzins besloten tot eene vermindering van
aanplant, in Pasoeroean bij de fabrieken Pleret, Soekoredjo, Kawiredjo, Djakatra-Oost, de Goede Hoop, Gayam,

Bekassi-Oost, de Hoop, Wangoonredjo en Ardjo Sari met
recpectivelijk 3 1 , 4 1 , 4 1 , 17, 15, 70, 5 0 , 3 3 , 67 en 31
bouws; in Probolinggo bij Soember Karang, Banjoeman ,
Kandang djatti, Gending, Padjarakan en Phaeton, met
respectivelijk 2 6 , 15, 62, 54, 15 en 7 bouws; in Bezoeki
bij de Maas met 63 bouws.
Gelijkene redenen leidden tot het niet verlengen der
contracten voor de ondernemingen Ketabang, en Teedja
met respectivelijk 240 en 400 bouws (zie vorig verslag
blz. 171).
De totale inkrimping, ten gevolge der wet van 21 July
1870. zal dus, ingaande met den aanplant van 1873 (het
Teedja-contract verstrijkt eerst met 1872), 1278 bouws
bedragen.
Deze vermindering begon in 1871 alleen met het staken
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van den tuinplant voor Ketabang.en zal voordo ondernomingen in Pasoeroean, Probolinggo on Bezoeki eerst met
den aanplant van 1872 in werking troden.
I n het vorig verslag (bladz. 109) word medegedeeld d a t ,
naar aanleiding van een berigt van den rosidont van Samarang, nopens de wenschelu'kheid om do zoogenaamde
Reijnoso-methode bij den suikerriet-aanplant in to voeren,
een naauwgezet onderzoek werd bevolen naar den arbeid,
dien zij van de bevolking en het ploegvoe vordert, eu van
de resultaten, welke zij oplevert.
Dit onderzoek.dat, behalve in de residentie Samarang,
ook in de residentien Cheribon en J a p a r a , waar de bedoelde cultuurwijze hier en daar mede voorkwam, werd
ingesteld, deed zien, dat de aldus bewerkstelligde aanplantingen eene grootere productie afwierpen, dan die volgens
de gewone wijs bewerkt.
Voorts bleek dat deze nieuwe plantwijze zich in hoofdzaak daarin van de gewone onderscheidt, dat bij haar de
grond niet wordt beploegd, maar plantgroevon worden gemaakt, waarin do suikerriets'ekken horizontaal worden
nedergelegd, die daarna laagsgewijze met losse aarde worden
gedekt, zoodat een gedeelte van den arbeid, en wel dat,
wat anders door het ploegvee wordt verrigt, thans op den
planter komt te rusten. Uien ten gevolge is hot ligt mogelijk dat d a a r , waar de bevolking in hel bezit van een
ruimen veestapel is, zij aan de oude plantwijzo de voorkeur
geeft.
Do betrokken hoofdinspecteur der cultures intusschen,
die gedurende zijne jongste dienstreis zelf een plaatselijk
onderzoek omtrent deze plantwijze instelde, kwam, bij vergelijking met do oude cultuurwijze en van de aan elk harer
verbonden voordeelen, tot de overtuiging, dat eene proefr.eming op ruimer schaal, ook in andere gewesten, allezins
geraden was.
Op zijn voorstel schreef de directeur van binnenlandsch
bestuur, onder toezending eener nota, houdende eenige
wenken, welke bij die proevon te stade konden komen, de
residenten van Tagal, Pekalongan, Rembaug, Soerabaija,
Pasoeroean, Probolinggo, Bezoekt, Banjoemas, Madioen
en Kediri a a n , om zich, voor zooveel noodig, met de bevolking en de suikerfabrikanten te verstaan, om bij elke
onderneming,op contract met het Gouvernement werkende,
zooveel mogelijk op twee of drie verschillende plaatsen , elk
van niet minder dan tien bouws.den aanstaanden suikerrietaanplant volgens de bedoelde wijze te bewerkstelligen,
en om van de uitkomsten, onder vermelding van alle wetenswaardige bijzonderheden, nader te berigten.
Bij de onderneming Pangka in Tagal wordt in den
laatsten tijd eene andere nieuwe plantwijze beproefd,
daarin bestaande, dat in stede van geulen en plantgaten,
(tjoeklak) slecht3 geulen (tjongkok) worden gegraven op
onderlinge afstanden van 5 voet, waarin dan , in stede
van é é n , twee ryen bibiet worden geplant.
Deze plantwijze is voor de bevolking minder bezwarend,
wegens de besparing van den omslagtigen en tijdroovenden
arbeid aan het maken der plantgaten verbonden ; ook met
haar zullen bij andere fabrieken proeven gonomen worden.
Bemesting van suikerrietvelden geschiedde even als
vroeger ook gedurende 1871 vrij algemeen.
Die bemesting eischt bij enkele ondernemingen, zoo als
Wonopringo in Pekalongan, Djakatra-Oost in Pasooroean .
Bajeman in Probolinggo, en in Bezoeki, waar de grond
op vele plaatsen minder geschikt voor de cultuur i s ,
groote uitgaven.
Ten blijke echter dat deze door eene vermeerderde productie ruimschoots worden vergoed , kan strekken, dat de
bemesting overal jaarlijks wordt herhaald.
Bemesting op overeenkomst met het Gouvernement
(krachtens § 4 der algemeene grondslagen van 1860) vond
gedurende 1871 slechts bij de fabriek Redjosari in Madioen
plaats.
Onderhoud. Omtrent het onderhoud der suikerriet-aanplantingen waren de ontvangen berigten algemeen zeer
gunstig.
De in vorige verslagen vermelde wijze van onderhoud
bleef dezelfde.
De beveiliging vond plaats zoowel door bewaking als
door ompaggering der tuinen. In de bewaking, die hier en
daar eene drukkende dienst bleek, zal eene aanmerkelijke

verligting worden gebrast door de bepaling in art. 4 van
hot bij besluit van den Gouverneur-Generaal van 26 DeOeraber 1871 vastgesteld model-contract, luidende:
» Hot Gouvernement doet den door zijne tusschenkomst
bewerkstelligden aanplant oiidorhoudon on bewaken tot
hij aan den ondernemer is overgegeven."
Qualiteit. De levering van suiker aan het Gouvernement
geschiedde volgeus de contractueel bedongen standinonsters.
Tor voldoening aan de veroligto levering werd intusschen onk
in 1871 door vele Huikerfabrikanten op de gouveruementsveilingen suiker van hoogere nommers ingekocht, wyl hun
belang modebragt om zooveel mogelijk zich op de bereiding
van lagere nommers toe te leggen.
Drijfkracht,
bereidingswijze De gewestelijko rapporten
over lb71 bevatten nopens de gebezigde drijfkracht voor
de molens der verschillende suikerlabt ieken geene berigten ,
welke niet reeds in vorige verslagen zijn vermeld.
Het onderzoek in zake de waterquaestie bij de verschillende suikerondernemingen , dat blijkeias het vorig
verslag tot eene afdoende oplossing leiden zou van de vele
klakten gedurende de laatste jaren bij het hoofdbestuur
te Batavia ingebragt over benadeeling van den inlandschen
landbouw door onthouding van het noodige bevloeijingswuter, had eene aanzienlijke beperking van het watergebruik door de suikerfabrikanten ten gevolge.
Behalve van den fabrikant van Kalimati wien de verpligtiug tot het vervangen van een zijner watermolens
door een stootnmolen werd opgelegd, werd, te beginnen
met do verwerking van den oogst van 1873 en onder
voorwaarde van afbreking van de aanwezige waterwielen,
doch met toekenning van eeno bepaalde hoeveelheid voedingsen uitdampingswater voor de stoomtoestellen, waartegen
algemeen geen bezwaar wordt bevonden , algeheele aanwending van stoomkracht gevorderd van de ondernemers
van Poegoe , Gemoe , Tjipuing , Kaliewangoe (Samarang),
Klaleng, Tandjong, Modjo Besito (Japara), Ketanem,
Koning Willem I I , Bangsal, Brangkal, Setanenlor, Goedo,
Djomb.tng, Porrong , Tangoelangan, Krembang , Tjandi,
Boodoeran, Sroenie Ketegan, Balong-Bendo, Watoetoelie
(Soerabaija), de Onderneming , Pleret, de Goede Hoop )
Sariredjo . Wonoredjo , Djakatra-Oost, de Hoop, Gaijam,,
Wangoen Redjo, Kawiredjo, Soekoredjo (Pasoeroeans
Posantren , Djatti, Menang, Mingiran , Poerwoasri (Kediri)
Poerwodadi (Madioen) en Kali Bagor (Banjoemas), zoodal
met inbegrip van Tirsana, Tjiledoek (Cheribon), Pagongan
(Tagal), Seragi (Pekalongan), Petjangaan,Langsee,Trangkil,
Rendeng (Japara), Waroo en Krian (Soerabaija), die reeds
vroeger met stoomkracht werkten , thans bij 52 ondernemingen deze drijfkracht zal moeten worden gebezigd.
Aan den fabrikant' van Wringin Agoong (Rembang),
wiens onderneming de eenigo was waarvan het onderzoek
omtrent do waterquaestie niet tijdig genoeg g e r e e d k w a m ,
werd gedurende het j a a r 1872 het gebruik van water tot
het drijven van den molen toegestaan, onder voorwaarde
dat het bestuur in dringende gevallen het water tijdelijk
in het uitsluitend belang van den landbouw kunne aanwenden, en dat hij zich onvoorwaardelijk onderwerpe aan
zoodanige boslissing als do Regering nader te zijnen aanzien nemen mogt.
Aan de eigenaren der twee en veertig overige ondernemingen , met name Sindanglaut, Karang Sambong, Soerawinangon , Djatti Hangi,Gempol, Paroeng djaja, Glagamidang Ardjowinangon (Cheribon) , Tjomal, Bandjardawa,
Adiwerua, Doekoewiingen, Kemanglen, Pangka D j a t t i ,
Barang (Tagal), Pakkies, de Hoop (Japara) Gempol Krep
(Soerabaija), Wonolangin , Gending, Soekodono, Loemadj a n g , Bajoeman, Soemberkareng, Oembool, Padjarakkan,
Kendang, Djatti, Djabong, Phaeton (Probolinggo), Klocrahan, Bekassie-Oost, Ardirodjo, IJosowilangon, Ardjosari,
Dankbaarheid (Pasoeroean), Pandji Oloan, Wringin Anon ,
de M a a s , Boedoewan (Bezoeki), Redjo Sara (Madioen),
Modjo Pangoong (Kediri) en Wonopringo (Pekalongan),
welke laatste vroeger tot uitsluitende aanwending van
stoomgemaal wus verpligt, doch thans bij nador onderzoek
zonder bezwaar voor de bevolking in 't bezit van water
voor een waterrad bleek to kunnen worden gesteld, alsmedo aan den fabrikant van Kalimati voor één molen (zie
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hiervoron) is het vergund over water als drijfkracht te
eschikkon, echter tot eene bepaalde of door de Re gering
a een nieuw plaatselijk onderzoek nader te bepalen hoeveelheid, onverminderd de bevoegdheid van het bestuur
om in dringende gevallen het water tijdelijk in het uitBluitend belang van den inlandschen landbouw aan te wenden , en behoudens een onderzoek van bestunrswoge telken
vier j a r e in hoever do belangen van do bevolking uitsluitendo aanwending van stoomkracht vorderen, waartoe in
't bevestigend geval moet overgegaan worden; met bepaling wijders dut do voor den aanvoer van het water noodige
dammen, leidingen of andere werken, ten genoege van
de door het hoofd van gewestelijk bestuur aan to wijzen
waterstaatsambtenaren , door den ondernemer worden aangelegd en onderhouden. Ongeacht do in overleg met de
gewestelijke waterstaatsambtenaren ingestelde plaatselijke
onderzoekingen , laat hot zich voorzien , dat met de hierbedoelde beslissingen nog niet allo moeijelijkheden omtrent
dit zeer netelige vraagstuk in de toekomst zijn weggeruimd,
getuige oen aantal sedert ingekomen requesten , meerendeels
afkomstig van fabrikanten die reeds onvoorwaardelijk tot
de nieuwe regeling zijn toegetreden. Daarom word bij
besluit van 26 Februari) 1872 tot het nader regelen van
de waterwerken bij de gouvernements-suikerondernemingon
bij het departement van binnenlandsch bestuur tijdelijk
een daartoe geschikt waterstaats-ingenieur, den lieer J . P .
SIEDENBURG, gedetacheerd.

De berigten der residenten omtrent de bereidingswijze
gedurende 1871, gewagen van geen verandering op dit
punt bij de verschillende suikerfabrieken.
Van de fabriek Pesantren, in Kediri, welke blijkens
het vorig verslag (bladz. 169) door de huurders (Chinezon)
in een zeer verwaarloosden toestand aan de eigenaren was
teruggegeven, blijkt niet of de voorgenomen groote verbetering in do werktuigen en toestellen, die volgens de
laatste uitvindingen zouden worden aangebragt en waarmede men vóór den aanvang van den maaltijd van 1871
druk bezig w a s , reeds geheel is bewerkstelligd. Blijkens
bladz. 169 van het vorig verslag werd aan de Chinesche
eigenaars van de suikerondecnoming Wangoenredjo (Pasoeroean) wegens den gebrekkigen toestand der fabrieken en
werktuigen te kennen gegeven dat niet tot eeno eventuele
verlenging der met hen gesloten overeenkomst zou worden
overgegaan indien niet in den staat der werktuigen en
toestellen en in de vorwerking van het suikerriet ten genoege van den resident verandering werd gebragt.
Om verschillende redenen is aan dit voornemen geen
gevolg gegeven, maar is de cijns voor die onderneming
eenige duizendo guldens hooger gesteld, dan de door de
Regering bepaalde grondslag zou hebbeu medegebragt.
't Zelfde is geschied en zelfs in nog ruimere mate met
de onderneming Redjo-Sari in Madioon , waar tot nu toe
voornamelijk gewerkt werd op het fabriceren van lage
aan de Regering niet leverbare nommers, waardoor zoowel het Gouvernement als de bevolking aanmerkelijk benadeeld is.
Werkzaamheden voor en in de fabriek. In de wijze van
transport van het riet naar den molen on van het bij de
fabrieken verkregen product naar 's lands pakhuizen, namelijk door middel van vrijwillig aangeworven koelies, of
van overeenkomsten mot de bevolking, kwam gedurende
1871 geene verandering.
Ook de fabrikant van Boedoewan, in Bezoeki,in 1869,
de eenige die op grond van de bepalingen van zijn nog
op de voorwaarden van 1857 werkend contract voor hot
riet-transport bestuurshulp verkreeg, voorzag gedurende
1870 en 1871 in dat vervoer geheel buiten eenige tusschonkomst van het bestuur.
Omtrent de naleving van de zijde der bevolking, der
door de fabrikanten met haar ter zake gesloten en gomeenlijk door het bestuur geregistreerde contracten, die
blijkens het vorig verslag vooral in den Oosthoek nog al
te wenschon overliet, werden ditmaal geeno klagton vernomen. Het aantal gedurende hot jaar 1871 aan de verechillendo suikerfabrikanten verstrekte rietsnijders blijkt
uit de overgelegde opgaaf (bijlage L L | .
Deze doot zien, dat de verstrokking even als in 1870
aan 31 ondernemingen plaats had.
De residentie Probolinggo buiten beschouwing gelaten,

waar do verstrekking wegens het ontbreken dor cijfers van
1870' geene vergelijking toelaat, blijkt uit de bedoelde opgaaf echter dat bij zes fabrieken meer, doch by eon grooter
getal fabrieken aanzienlijk minder rietsnijdors verstrekt
werden dan gedurende 1870. In dit opzigt werd alzoo een
gowenschte vooruitgang waargenomen. De weigering der
Regering om zonder nader bewijs van de noodzakelijkheid
dadelijk aan het in 1871 geuit verlangen van den fabrikant
van Tjipiring om verstrekking van rietsnijders toe te geven
(zie vorig verslag bladz. 170), bleek allezins gegrond.
Luidens ontvangen berigt van den resident van Samarang
toch, was de gevraagde verstrekking niet noodig en wist
de fabrikant door aanwerving van vrijwilligers zich geheel
van hot benoodigde aantal handen te voorzien.
Dat bij § 19 der in het Indisch Staatsblad van 1871,
n°. 213, opgenomen voorschriften, tot uitvoering der regoling van de wet van 21 Julij 1870 en de daaruit voort vloeijende overeenkomsten, de verstrekking van rietsnijders
aan den suikorfabrikant van Soekodono (Loemadjang) ondanks de hem in 1871 verleende hulp onvoorwaardelijk
werd verboden, had zijn grond in de voor het verkrijgen
van vrije rietsnijders allezins gunstige plaatselijke omstaudigheden en in de door den contractant eigener autoriteit geëffectueerde verplaatsing zijner fabriek.
Ook gedurende 1871 was weder een verblijdende vooruitgang merkbaar in den vrijwilligen arbeid in de fabrieken.
Blijkens de overgelegde aantooning bijlage M. M . , bepaaldo de verstrekking van fabriek-arbeiders zich nu slechts
tot de ondernemingen Wringin Anom en Pandji in Bezoeki,
die respectivelijk mot 2862 en 3239 man werden te hulp
gekomen.
Is alzoo in dit opzigt het jarenlange streven der Regegering eindelijk nagenoeg geheel bereikt, niet minder gunstige gevolgen mogen, met opzigt tot de verstrekking van
rietsnijders, worden verwacht van de bepalingen in de
voormelde § 19 der in het Indisch Staatsblad 1871, n°. 213 ,
opgenomen ambtelijko voorschriften. In 't bijzonder laat
het zich aanzien dat het verhoogde loon, ten bedrage van
l'/s cent per bos van 25 stokken voor de van bestuurswege te verstrekken rietsnijders, de ondernemers er toe
leiden zal om zooveel mogelijk door aanwerving van vrijwilligers in het benoodigde aantal handen te voorzien.
Vernieuwing van contracten. De overeenkomsten met de
factorij der Nederlandsche Handelmaatschappij, voor de
sedert in andere handen overgegane suikerfabrieken Poe<*oe
Gemoe en Tjipiring in Samarang, tot het sluiten waarvan
blijkens het vorig verslag door de Indische regering magtiging was verleend, kwamen sedert tot stand.
De jaarlijksche overeenkomsten voor de ondernemingen
Pagongan in Tagal en Psantren in Kediri, werden na de
verstrijking met ultimo December 1871, even als de overige
32 contracten, die op genoemd tijdstip expireerden en alle
voor verlenging vatbaar waren, wegens de op handen a l gemeone vernieuwing der overeenkomsten op den voet der
wet van 21 Julij 1870 niet verlengd.
Omtrent deze vernieuwing valt het volgende te vermelden.
Nadat de voorbereiding der uitvoering van de evengemeldo wet in haar geheel was beëindigd en de directeur
van binnenlandsch bestuur, in het begin der maand Maart
1872, door de Regering was genoagtigd om zonder de
bijzondere voorwaarden vooraf aan het oordeel der Regering te onderwerpen al dadelijk tot de contractsluiting
over te gaan, werden de nieuwe overeenkomsten of het
vastgestelde model-contract aangevuld met de speciale
voorwaarden , door genoemden departements-chef aan de
gewestelijke bestuurders toegezonden, ter voorlegging aan
de ondernemers, die omtrent eene onvoorwaardelijke toetreding binnen den tijd van zes weken zich hadden te
verklaren.
Tjomal en Bandjardawa benevens Teedja buiten beschouwing gelaten, waren op 20 Mei 1871 reeds 91 van
de 93 fabrikanten toegetreden en reeds een aantal contracten gesloten.
De belanghebbenden in de fabrieken Soerawinangon en
Ardjosari zijn niet tot de nieu<ve regeling toegetreden.
Het contract met eerstgemelde onderneming expireert
eerst in 1882 en de eigenaren achten het meer in hun
voordeel op de oude voorwaarden voort te werken.
De eigenaren van Ardjosari zijn het onderling niet
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eens kunnen worden over eene toetreding tot de nieuwe
voorwaarden. Het contract zal na expiratie in 1873 worden uitbesteed.
Door sommige suikerfabrikanten werden bezwaren ingobragt tegen de artt. 4 , 5 en 8 van het vastgesteld modelcontract. De directeur van binnenlandsch bestuur gaf als
zijn gevoolon te kennen, dat do bij art. 5 aan de ondernemers opgelegde verpligting om de door hen kosteloos te
verschaffen stekken (bibiet) te leveren op do door het
bostuur aan te wijzen plaatsen, meer bopaald doelt op het
geval dat zij om bijzondere redenen voor den nieuwen
aanplant andero stekkon wenschen te bezigen dan die afkomstig van hun eigen te velde staanden aanplant, doch
dat zoo van dezen de debiet verkregen moet worden, do
bevolking, die haar noodig heeft, daarvoor zelve heeft te
zorgen op den tot nu toe plaatselijk gebruikelijken voet,
waartegen in zoover geen bezwaar bestaat dat bij de
bepaling van de plantloonon het halen van do bibiet in
rekening is gebragt.
Wat betreft de bewaking der suikerriettuinen waarover
in artt. 4 en 8 der nieuwe contracten gehandeld wordt,
was de genoemde departements-chef van oordeel dat het
den ondernemer vrijstaat zich met de bevolking te verstaan
over de voortzetting van de bowaking van het riet na do
ovorgave voor zoolang het alsdan nog op het veld blijft.
Met aanschrijving in dien zin aan de hoofden der suikerproducerende gewesten door genoemden departoments-chef
voorgesteld, vereenigde zich de Indische regering, die geaoemden departements-chef tot het doen afgaan daarvan magtigde.
De ondernemingen ï j o m a l en Bandjardawa in Tagal,
welker exploitatie gedurende 1871 regtstreeks van gouvernementswege onder het beheer van twee daartoe aangestelde
administrateurs geschiedde, wierpen voor het Gouvernement
in dit jaar veel aanzienlijker winsten dan ooit te voren af.

1869.
Tijdstip.

Hoeveelheid
in pikols.

Augustus . .

Gemiddeld
Opbrengst. per pikol.
a.

»

n

n

n

i)

1

September. .

95 000 f 1 601150

October . . .

95 000

f

1 565 500

November . .

»

»

December . .

110 000

1 827 150

300 000 f 4 993 800

D. C. VAN DER H A R T , koopman te Pasoeroean, A. J . SNOUCK
HURGRONJE, notaris aldaar, en P . W. J. VAN DEN B R O E K ,

geneesheer te Sidhoardjo, voor Bandjardawa, de door do
liogering gevorderde zekerheid omtrent de beschikking over
het noodige werkkapitaal konden verschaffen, werden de
fabrieken hun afgestaan en werd tot het sluiten van de
hooger gemelde overeenkomsten magtiging verleend.
Veilingen. De gouvernements-suikerveilingen op Java
hebben in 1871 plaats gehad: 31 Julij, 29 Augustus, 27
September, 28 October, 27 November en 29 December.
De uitkomsten dezer zes veilingen, tegenover die der twee
voorafgegane j a r e n , blijken uit het volgend staatje.

1870.

1871.

HoeveelGemiddeld
heid
Opbrengst. per pikol.
in pikols.
a.

HoeveelGemiddeld
heid
OpbreDgst. per pikol.
in pikols.
a.

n

»

75 000 f 1121 550

i)

f

50 000 f

836 450 f

16,72"

14,95 <°

75 000

1 238 650

16.51"

16,85«'

125 000

1 893 175

15,14 M

150 000

2 485 300

16,56"

16,47 "

125 000

1 855 775

14,84"

150 000

2 515 125

16,76

»

»

100 000

1 760 175

17,60"

16,61 o s

125 000

1 952 900

75 000

1 262 350

16,83 M

16,64 60

450 000 f 6 823 400 f

»

f

Terwyl do productie van deze ondernemingen in 1870
^nder het beheer van een handelsligchaam to Batavia)
31 600 pikols bedroeg, die eene zuivere winst van niet
meer dan f 29 740,'J3 — na aftrek van het voor gouvernoments-rekening gedurende 1870 aan beide fabrieken
voor reparatien en braudassuratio ten koste gelegde, tot
een gezamentlijk bedrag van f 20 945,995 — opbragten,
was de hoeveelheid in 1871 gefabriceerde suiker 32 551,58
pikols, waarvan de zuivere winst (na aftrek van allo uitgaven) op f211209,96 wordt geraamd. Beide fabrieken
werden in het begin des jaars 1872 op de voorwaarden,
vermeld in de JavascheCouranten van 2 en 13 Februarij 1872,
n°. 10 en 1 3 , bij inschrijving in het openbaar verkocht.
Groot was de mededinging. Niet minder dan 30 inschrijvors deden zich voor Tjomal en 32 voor Bandjardawa op.
De aanbiedingen varieerden tusschen f 461 500 en
f 180 000 de eerste en f' 850 507 en f 200 000 voor laatstgenoemde fabriek. Aangezien de hoogste inschrijvers , met
name j h r . F . J . T H . VAN DER W I J C K , geemploijeerde op
de suikerfabriek Sroeni voor Tjomal, en de heeron

»
15,62 «

15,16"

600000 f10098050

f 16,83

a. Berekend naar standmonster n°. 14, dat van 1868 af als maatstaf voor de prijsbepaling dient, was de behaalde
middenprijs in elke veiling achtereenvolgens aldus:
In 1869 f 15,94*, f 15,70' en f 15,49'.
In 1870 f 1 4 , 0 7 ' , f 14,19*, f 13,98" en f 14,64'.
In 1871 f 15,64 \

f 1 5 , 5 6 ' , f 1 5 , 6 1 ' , f 15,70», f 16,58 en t f 15,78'.

Bijblad i»u de Nederlandscue Staata-courant — 1872-1873.
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Van de in Indie verkochte gouvemeinents-suiker was de
opgegeven bestemming over do laatste vyf jaren als volgt:

Naar gelang van de verschillende standruonstors was de
zaraenstelling dor veilingen van 1870 en 1871 (van vroegere
jaren zijn dergelijke opgaven niet ontvangen) als volgt:

1870.

1871.

Percents

PercentsPikols.

G r ü s , n°. 1 2 . .
n
» 13. .

Wit, n°. 14. . .
ii
ii
»
»
»
i»

ii
•
»
ii
»
ii

15.
16.
17.
18.
19.
20.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

TOTAAL. . .

Pikols.

gewyze.

gewijze.

4 000
18 500

0,89
4,11

5 000
14 500

0,83
2,42

22 500

5,00

19 500

3,25

51000
17 500
5 000
33 500
92 500
132 000
96 000

11,33 66 000
3,89 50 500
5 500
1,11
7,45 11000
20,56 71 000
29,33 138 500
21,33 238 000

11,00
8,42
0,91
1,83
11,84
23,08
39,67

427 500

95,00 580 500

96,75

450 000

100,00 600 000

100,00

Aanmerkingen.
BESTEMMING.

Nederland . .

1866.

164 120

1867.

162 040

1868.

128 723

186».

127 397

264 500

I n den opgegeven uitvoer
deelde de Nederlandsche vlag:

I

»

0

I

ii

»

2 445

1»

San-Francisco

»

»

I

1000

3 000

Arabie . . .

500

ii

I

»

»

8 500

40 000

34 680

33 357

17 763

52 931

2 340

4 195

4179

6 671

4 699
99

226

ii

I

500

»

i»

411

»

n

»

n

123

n

n

Molukken. . .

ii

il

ii

\ Australië . . .

ii

_

1000

»

73
ii

»
5 950

207 168

201915

166 793

155 849

339 679
•

39 623

36 482

60 955

126 859

76 872

3 209

11603

9 875

17 292

11683

»

12 377

n

21766

Wegens tekort in hunne verpligto levering door de fabrikanten gekocht en aan
het Gouvernement terugIn

De hoeveelheden zijn opgegeven
in pikols.

kngeland . . .
Denemarken .

Uitgevoerd j Golf van Perzie
naar
\ SiDgapore. . .

I

1870.

particuliere pakhuizen
(tijdens de opgaaf) nog aan•wezig, of aan kleinhandelaren op de hoofdplaatsen

Bestomming onbekend . . . .
Door het Gouvernement verkochte ho

II

250 000

250 000

250 000

300 000

450 000

in 1866 voor 114 450 pikols.
.1 1867

ii

165 762

»

n 1868

n

114 206

»

ii 1869

»

79 420

»

i

»

137 841

»

1870

»
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Aantooningen betreffende do in Nederland gehouden gouvernoments-suikerveilingen, zoowel in het loopondo jaar
als in de twee voorafgegane, volgens hieronder. Algemeeno
Veilingen in

i87a

opgaven omtrent de veilingen van 1871 worden aange roffeü
in bijlage Z.

Nederland.

1871.

1872.

Gemiddelde
Gomiddeldo
Gemiddelde
Uitgeopbrengst Verkochte UitgeVerkochte Uitgeopbrengst
opbrengst
leverde
per
per
per
leverde
leverde
hoeveelhoevoelhoeveel100 kilogram.
netto
100 kilogram.
netto
100 kilogram.
netto
heid
heid
heid
kilogramkilogramkilogram •
men.
men.
men.
in pikols.
in pikols.
in pikols.
Bruto. Netto.
Bruto. Netto.
Bruto. Netto.

Verkochte

TIJDVAK.

9 018 749 f36,09 f29,06 155 67913 9 042 563 f36,02 f29,08

Maart .

.

194 319 10 8-10 430 f35,26 f27,77

152 666

Mei .

.

.

214 701 11992 829

178 784 10 535 483

Junij.

.

.

I

Julij.

.

.

53 711

September.

157 174

November.

95 561

34,93

27,32

I

»

3 024 850

33,90

26,30

149 134

8 733 878 35,74

28,98

8 819 938

35,68

28,43

102 431

6 118 464

34,93

28,09

5 221 048 37,48

30,47

103 570

6 101 462

36,04

29,22

n

i

»

36,83

29,86

»

))

»

»

131 53002 7 735 235

n

N

37,44

30,44

686 585 40 408 036 f36,03 f 20,13

715 466 39 869 095 f35,44 f28,02
a.

a.

a. Voor het verschil van dit cijfer met den elders opgegeven gomiddelden » voilingsprijs" gelden dezelfde redenen
als hiervoren (bladz. 156) met betrekking tot de koffijveiüugen bekend gesteld.
De zamenstelling der veilingen hier te lande, naar gelang van de 20 bij den handel bekende standmonsters van
Java-suiker, was over 1870 en 1871, percentsgewijs berekend , aldus :

1871.

l*JO.

Bruin

N°.

»
n
n

1-- 3 .
4 - -G.
7.
8.

N«.

0,1
0,9
0,2
2,3

»
)ï

1-- 6
7.
8.

0,15
0,5
0,6
1,25

3,5
Blond of
geel

n
i)
i)

9.
10.
11.

»

1,8
4,3
5,0

I

9.
10.
» 11.

1,1
2,6
4.5

» 12.
» 13.

8,7
8,8

14.
15.
1 16.
n 17.
n 18.
» 19.
» 20.
Bov 0 20.
.n .

10,7
7.8
10,0
11,2
16,0
15,0
2,3
0,05

8,2

11,1
Grys

» 12.
t

Wit

13.

» 14.
15.
)) 16.
» 17.
» 18.
i)
19.
n 20.
n

8,3
7,2

15,5

9,2
9,0
10,2
10,6
15,8
13,0
2,1

n

1

09,9
] 00

17,5

73,(5
100

Het middencijfer der standmonster-nommers was in 1870
15,12 en in 1871 15,50.

Particuliere teelt. In den loop desjaars 1870 werd door
drie Kuropescho ondernemers in de residentie Soerabaija
het verzoek gedaan om regt van opstal op drie stukken
gouvernements-grond, waarmede door twee van hen de
oprigting van suikerfabrieken werd beoogd, terwijl de
derde den aangovraagden grond ton dienste zijner reeds
bestaande suikeronderneming wenschte te bestemmen.
Uit de gewestelijke berigtcn bleek, dat do inlandsche
bezitters van do aangevraagde gronden in den afstand
aan de aanvragers bowilligden, en daarvoor naar genoegen
waren of' zouden worden schadeloos gesteld, alsmede dat
de afstand niet strijdig was met de voorschriften van de
Indische Staatsbladen van 1858, n u . 98, en 1861, n°. 6.
Ofschoon dus evenmin de gouvernements-cultures als de
zorg voor de teelt der voedingsmiddelen van de bevclking gezegd konden worden door den afstand to zullen
benadeeld worden, meende de directeur van binuenlandsch
bestuur echter de bewuste verzoeken niet dadelijk voor
eene gunstige beschikking to mogen aanbevelen.
Uit nader ingewonnen berigten toch was op to maken,
dat de tot oprigting van particuliere suikerfabrieken aangevraagde gronden in do nabijheid van gouvernementssuiker-on dernemingen waren gelegen , en dat de aanvragers zich ton doel steldon om in de behoefte aan grondstof
gedeeltelijk te voorzien door den opkoop van riet van de
bevolking, verkregen door het aanhouden en op nieuw
laten uitloopen van do ratoen van de gouvernements-aanplantingen.
Do directeur van binnenlandsch bestuur achtte de toelatin" daarvan niet overeen te brengen met de overeenkomsten voor de gouvernements-suikercultures, en waarvoor cijns bodongen was.
Ook de betrokken hoofd-inspecteur der cultures w a s ,
na de zaak plaatselijk te hebben onderzocht, van hetzelfde
gevoelen.
De ter zake ingediende voorstellen vonden hunne eindoplossing in de bepaling vervat in § 20 der in Staatsblad
1871, n u . 2 1 3 , opgenomen voorschriften, luidende:
»Do ambtenaren zien toe, dat op de gronden bij de
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gouvernemonts-suikercultures ingedeeld, tusschentijds niet
andermaal suikerriet worde geplant of' een tweede gewas
van den gouvernements-aanplant aangehouden.
» Wil do bevolking zich naar dezen wensch van do Regering niet schikken, dan wordt hiervan herigt gezonden aan
den directeur van binnenlandsch bestuur."
Bij een door don directeur van binnenlandsch bostuur
bij deze golegenheid bevolen onderzoek omtrent de afstanden
tusschon de fabrieken en aanplantingen dor particuliere
suiker-ondernemers en de gronden ingedeeld bij do gou-

vernements-suikorcultures bleek, dat die der afstanden in
CheribOD , T a g a l , Soernbaija en Probolinggo , varieerden
tusschon do fabriek- on de gouvernements-aanplantingen
van 1/2 tot 5 palen en tusschen de particuliore en gouvornomonts-aanplautingon van eenige roeden tot 4 palen.
De uitkomsten van de particuliero suikerondernemingen
gedurende do laatste 2 jaren , voor zoo ver daarvan berigton inkwamen, worden hieronder met elkander in
vergelijking gebragt.

1S70.
GEWKSTEN.

DISTRICTEN.

Aanplant. Productie. Gemiddelde Aanplant. Productie. Gemiddelde
productie
productie
per bouw,
per bouw.

FABRIEKEN.

Bouws.

Cheribon

Loearkotta,

Kalitandjong,

Beber,

Tjikeleng,

Idem,
Lossari,

"Waled,

Pikols.

120

5 50C

45,84

170

6 906

40,62

43

786
»

18,33
*

51
*

1474
*

29
*

286 »/,

9 235

32,23

294

7 300

24,83

*

Tjigobang,

321 V;

46,32

321 •/,

18 752

58,32

219

12 077

55,15

219

11000

50,23

Sindanglaut,

Djatipiring,

145

4 800

33,11

160

5 000

31,25

Lossari,

Loewong-gadja,

214

6 835

31,94

226»/,

6 870

30,33

Kadoe-Gedeh,

Dj ambar,

600

14,63

30

400

13,33

400
*

13,33

3
!

Idem,

Segarahijang,

38

Idem,

Sakerta,

30

400

13,33

350

15 000

42,86

30
*

1770

70 125

39,62

1502

58102

38,68

10CS58/

10 830

55,05

Kadhipattan,

349

Soorabaija

GoenoengKending, Poerworedjo,

'500

33,74

b. 150

Toelies,

Binangoon,

1 3 0

16 836

Lemahabang,

Rembang

b. 150

7 200

|

48

337

15 550

46,14

341

12 000

64

1798

28,09

2 250

30

297

13 500

45,45

75
*

7 242

ii

28,50

35,19

±200

7 090 +

35,45

200

5 700

±150

3 600 ±

24

2 700

33,75

203
•

5 087
*

25,06
•

Idem,

Pandjoenan,

Idem,

Gohahan,

80

Idem,

Soekodono,

»

i

»

118

4 856

41,15

Idem.

Poeloegendang,

»

ii

»

185

1840

10

60

350

16 200

27

1000

37

5

100

20

23

400

17,40

4%

60

13,33

110

9,56

235

15,66

Djaboong,

Bagoe,

Bagelen

.

Koboemen en Sokka, Kabassekan,

Kadoe .

.

Magelang,

350

Sekaran,

21000

73

1744

5

140

28
23,69

Idem,

Pradjenan,

23

545

Idem,

Ponogogo,

4

80

Idem,

Bandowossan,
Bandoong,

11 Vi
15

Probolinggo,

Tiban,

25

Menoreh,

Keringon Tjilek,

Moraspati, Boeloe,
Poerwodadi en
Keniten,

Poerwodadi,

Idem,

a.
b.

Pikols.

Kalimaro,

Tagal enKrangdon, Kedjambon,

Madioen

Bouws.

Idem,

Lossari,

Probolinggo

Pikols.

Idem,

Tagal, Krangdon,
Pangka en Doe- , Pagongan,
koewringin,

.

a.

Pikols.

14 890

Idem,

Tagal

Tjikantjas,

1871.

.

23,89

20

242

21,04

345

23

117,
15

1000

40

c.

c.

28V4

700

24,77

17%

400

400%

13 625

33,99

399 V,

13 500

De dus * geteekende kolommen zijn bij gemis aan gegevens niet kunnen worden ingevuld,
Gouvernements-aanplant.
c. Heeft niet gewerkt.

46,28

c.
22,86
34
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Kinacultuur.
Over hot algemeen is de weersgesteldheid in het afgeloopen j a a r vry- gunstig voor deze cultuur geweest. In het
voorjaar echter hebben zware winden nog al schade veroorzaakt; overigens wisselden regen en droogte regelmatig
af, en de plantsoenen hebben zich dan ook voldoende
kunnen ontwikkelen. Alles te zamen genomen , kan het
gehalte der cultuur in 1871 degelyk verbeterd heeten,
hoewel de cijfurs der uitbreiding niet hoog te noemen zijn.
Door zaden m stekken werden 242 014 planten aangewonnen ; het cyter der planten in geregelde tuinen vermeerderde met 277 875.
Door te groote uitbreiding in verband met de beschikbare
krachten, in vorige j a r e n , i s , naar het schijnt, aan het
ondorhoud der plantsoenen niet zooveel zorg kunnen besteed worden als wenschelyk w a s , en is dien ten gevolge
aanvulling noodig geweest van allengs ontstane niet onbelangrijke leemten.
In dat onderhoud is nu beter voorzien. Meer dan 100 000
planten hebben tot inboeting en aanvulling gestrekt, en

eene naauwkeurige opname zal nu geen noemenswaardige
tekorten kunnen aanwijzen.
In 1870 werd bepaald dat men trachten moest tegen het
einde van het jaar 1872 twee millioen planten te bezitten
on werd dit cijfer voorloopig als maximum vastgesteld.
Dit getal werd echter reeds in het eerste kwartaal 1872
bereikt (2 020122). Bleven de omstandigheden gunstig, dan
liet het zich aanzien d a t , vóór het einde van 1873, genoemd aantal schier geheel in den vollen grond zou zijn
gebragt, waartoe alsnog 200 bouws bosebgrond zullen
noodig zijn. Zooveel mogelijk wordt or naar getracht de
plantsoenen tot den naasten omtrek der opzienerswoningen
te beperken , ter vereenvoudiging van toezigt en arbeid.
De vroeger verdeelde krachten zullen later aan ondorhoud en verbetering uitsluitend kunnen gewijd worden en
daardoor ook belangrijke uitgaven kunnen worden bespaard.
Het in de jaren 1869, 1870 en 1871 bij de verschillende
kweokinrigtingen aanwezige aantal boomen, planten en
stekken, blijkt uit bylage O O.
De totalen van elk dier jaren worden in de onderstaande tabel vermeld :

18ÏO.

1869.

SOORT.

In den
vollen grond.

Op de
kweekbeddingen
en in de
kweekhuizen
(hieronder
ook stekken).

Inden
vollen grond.

18tl.

Op de
kweekbeddingen
en in de
kweekhuizen
(hieronder
ook stekken).

In den
vollen grond.

Op de
kweekbeddingen
en in de
kweekhuizen
(hieronder
ook stekken).

Calisaya en hasskarliana.

.

.

564 484

517 239

843 739

334 212

1 009 641

366 599

Succirubra en caloptera .

.

.

45 816

77 775

130 864

37 100

164 894

12 121

Officinalis (vroeger condaminea)

61389

86 602

120 314

167 535

188 214

115 657

795

16 672

6 462

39 315

16 213

48 634

414

672 898

Totaal

.

.

.

758

n

698 288

1 102 137

n

578 162

1 68(1299

1371 186

1050

1380 012

»

513 011

192J 1023

Op 1 Julij 1872 was het aantal boomen en planten in den vollen grond geklommen tot 1 507 079 en dat der
overige planten en stekken tot 552 534 , te zamen 2 059 613.
Gedurende 1871 zijn om verschillende redenen 20 388
schilbare boomen en planten verwijderd en daarvan 7 600
kilo bast geoogst.
Ondor de calisaya's komen ongeveer 80000 hasskarliana's,
onder de succirubra's vermoedelijk p. m. 12 000 caloptera's
voor. Is het mogelijk, dat er in werkelijkheid minder calisaya's aanwezig zijn, het cijfer der succirubra's zou daarentegen te laag kunnen blijken , omdat deze sterkere kinasoort op vele plaatsen is ingeboet, waar de calisaya's niet
wilden slagen.
De fraaije, krachtige calisaya-variëteit, voor het eerst
in 1866 uit Madras ontvangen en op uit". 1870 door 6000
exemplaren vertegenwoordigd, is aanzienlijk vermenigvuldigd , zoodat daarvan nu welligt 50 000 planten aanwezig zijn.
Micrantha's werden niet opzettelijk gekweekt; de vermeerdering met 292 stuks is te danken aan opslag van
zaden , tusschen andere ontvangen.
Een tiental plantjes, gewonnen van regtstreeks uit NieuwGranada ontvangen zaden, staan thans in den vollen grond
en een paar stuks zijn reeds genoeg ontwikkeld om de
identiteit met onze caloptera te doen vermoeden.
De cinch. carabayensis M. (pahudiana H.),in 1864 uitgeplant, produceerde in 1871 nog ruim 2000 kilo's, en in
de beide vorige jaren ongeveer 3000,alzoo te zamen meer
dan 5000 kilo's droogen bast, die als bruine kina werd afge-

leverd. De prachtigste exemplaren van deze kinasoort wordon nog overal aangetroffen en opzettelijk gespaard, maar
groote oogsten zijn voortaan niet meer te wachten.
Hot schijnt wen schel ijk, de pogingen ter verkryging van
versche zaden der deugdzaamsto kinasoorten uit Amerika
niet op te geven. Ofschoon het nog niet gebleken is dat
de onderscheiden kinaspecies op J a v a ontaarden, gebiedt
toch de voorzigtigheid den aanbevolen maatregel, vooral
nu Amerikaansche zaden betrekkelijk met gemak verschaft
kunnen worden.
Het bezoek door den toenmaligen Gouverneur-Generaal,
in September 1871, in gezelschap van den resident der
Preanger regentschappen, den ambtenaar VAN GORKOM en
do voornaamste inlandsche hoofden, ondor welke do regent
van Biindong, aan de kinatuinen gebragt, hoeft dien Landvoogd de overtuiging geschonken, dat de kinacultuur, tenzij
onvoorziene rampen tusschenbeide komen, eene schoone
toekomst te gemoet gaat. De toestand der plantsoenen en
het daaraan verbonden etablissement was allezins naar
wensch.
Omtrent den aard en den oorsprong der sedert 1868
waargenomen ziekte in de kinaplantsoenen, bleek voortdurend van zulk oen verschil van meeningen, dat in 1870
werd verzocht om een plaatselyk onderzoek aan oene bevoegde commissie op te dragen.
Dien ten gevolge werden in Mei en Juny 1871 de acht
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verscliillonde kina-etablissementen bezocht door de heeren
TEVSMAN , inspecteur-honorair der cultures, dr. S C H E F F E R ,

directeur van 's lands plantentuin te Buitenzorg, en B E R NELOT M O E N S , militair apotheker der 1ste klasse. Langdurig en naauwgezet onderzoek dier commissie heeft tot do
overtuiging geleid d a t , al mogen sommige insectensoorten
ook niet onschadelijk zijn, de ziekte zelve moet beschouwd
worden als eene parnsitische vegetatie (zwammen), wier
oorsprong nog niet met zekerheid was aan te wijzen, daar
zij zich onder de meest verscheiden omstandigheden zeer
onregelmatig vertoond heeft. Hoe belemmerend deze ziekte
voor een ongestoorden en natuurlijken plantengroei zij, zoo
doodt zij in den regel toch niet. Uitgestrekte aanplan tingen , waarvan niets meer te hopen scheen, hebben zich
zoodanig hersteld, d a t , bij oppervlakkige beschouwing, de
gevolgen der kwaal zich niet lieten ontdekken. Ook is
nader bevestigd, dat deze ziekte niet eigenaardig ol' uitsluitend bij de cinchona's te huis behoort, daar zij ook
elders, bij andere plantensoorten, is opgemerkt.
Velerlei middelen waren ter bestrijding der ziekte reeds
aangewend, als begieting met tabakswater of' wel eens oplossing van zwavel-alkali, ook het wegsnijden der zieke
plantendeelen; maar deze middelen bleken op den duur
lastig, kostbaar en van zeer onzekere uitwerking. In Maart
1871 werd een andere weg ingeslapen: men had opgemerkt
dat de ziekte op alle gronden en onder alle omstandigheden
voorkwam; do oorzaak lag dus niet in bodem en klimaat.
Naast omstandigheden van buiten, moest bepaald eenige
praedisposiiie bij de planten bestaan , daar zieke en gezonde
planten naast elkander voorkwamen: do krachtigst ontwikkelde planten werden óf niet, öf slechts voorbijgaand
aangetast. Do succirubra's hadden van de ziekte weinig
te lijden; zij ontwikkelden zich tot hoog opgaande boomen
zonder overmatige takken en bladeren. Van de calisaya's
daarentegen, die spoedig heeslerachtig worden on, jong
zijnde, binnen korten tijd vele takken vormen, schoten bij
ongunstige omstandigheden de krachten te kort. In verband
hiermede werd besloten tot eene geregelde snoeijing , die
met zorg plaats had. De schilbare takken produceerden
een paar duizend kilo's droogen bast, die, tot poeder gestampt , voor bereiding van i qninium" of pharmaceutisch
gebruik, aan de geneeskundige dienst werd afgeleverd.
Opmerkelijk is het resultaat dier snoeijing geweest, niet
alleen met betrekking tot den gestoorden invloed der ziekte,
maar ook ten aanzien van de thans betere vormen van
de boomen.
In de maanden Augustus en September lb71 werden zij
andermaal gesnoeid. De gevolgen zijn: krachtige sapbewegicg en vorming van frisch nieuw blad. De frissche
glans der bladeren wijst op verbetering, en de ziekte is
aanmerkelijk afgenomen. Werd een jaar te voren het door
ziekte bezochte deel der plantsoenen welligt op drio vierden
van het geheel geschat, thans is nog slechts ée'n vierde
aangetast. Dien ten gevolge zijn strenge voorschriften
gegeven, om het snoeijen verder als een voornaam deel
van het onderhoud te beschouwen.
De ontwikkeling der plantsoenen is bevredigend. Het
laagst gelegen etablissement, Lembang, een afgeschreven koffijtuin, vereischte veel onderhoud, daar, na do afschrijving ,
de tuin in een alang-alangveld veranderd was en bij de
eerste massale aanplanting de tijd ontbrak tot eene behoorlijke bewerking. In het afgeloopen j a a r werd hierin echter
voorzien, door tusschen de plantonrijen diepe slooien te
graven en deze te vullen met het weggeruimde onkruid.
Deze groene bemesting oefende, eenen zeer gunstigen invloed uit.
Bij de hoogst gelegen etablissementen Kawah-Tjiwedei
en Rantja-bolang is groote vooruitgang op te merken. De
etablissementen Tjiniroean en Tjiberem hebben het meest
van de ziekte geleden, en ïjibidong is verachterd door
slecht beheer, zoodat de opziener daarvan ontslagen werd.
Rioengoenoeng en Nagrak blijven de beste uitkomsten
beloven.
Omtrent de groeikracht der onderscheidene kinasoorten
kan de tabel [bijlage N N) de beste voorstelling geven.
Daaruit is echter niet af te leiden, dat alle boomen van
denzelfden ouderdom zich gelijkelijk hebben ontwikkeld;
ook zonder ziekte groeijen de planten zeer ongelijk en boogstens kunnen de periodieke metingen een denkbeeld geven
van het ontwikkelingsvermogen.

Een paar der oudste succirubra's, stekken van 1865,
hebben vruchten gezet, zoodat men thans bloeyende en
vruchtdragende exemplaren van al de in cultuur gebragto
kinasoorten, behalve van micrantha, bezit.
De kina-oogst van 1871 heeft ruim 7600 kilo's droogen
bast bedragen; bij den aanvang van dat j a a r lagen nog
ruim 400 kilo's in voorraad; sedert werden 3358 kilo's
bast naar Nederland verzonden en 3661 kilo's aan do geneeskundige dienst in Indie verstrekt, zoodat op uit. 1871
nog bijna 1000 kilo's in voorraad waren.
Het raeerendeel dezer productie werd door gedwongen
oogsten gewonnen. Alleen de als bruine kina verscheepte
basten werden regelmatig en van gezonde, meestal zevenjarige boomen verkregen.
De verpakking geschiedde uitsluitend in kisten, die
60 a 80 kilo's kunnen bevatten. Ten behoeve van de geneeskundige dienst werden ook kisten van grooteren inhoud gebruikt.
Den 14don Maart 1872 werden te Amsterdam 5 9 3 5 "
kilo Java-kinabast geveild tegen een gemiddelden prijs van
f 1,53 per half kilo. De pryzen der basten varieerden van
f 1 tot f 2,63 per half' kilo. Bij de eerste veiling (in
October 1*70) werd verkregen een middonprijs van f l,i87.
In de benaming der basten is nog geene verandering
gebragt; de ambtenaar belast met de leiding der kinacultuur
blijft van meening, dat men de namen der producten naar
den botanischen oorsprong moet rigten.
Het in 1872 naar Nederland te zenden product zal uitsluitend van fijne hoedanigheid zijn, vermits de gedwongen
oogsten, meerendeels basten van slecht voorkomen lecerende, voor plaatselijke alkaloïd-boieiding, zoomedo voor
pharmaceutisch verbruik zullen worden bestemd. De oogst
van kinabast is op enkele etablissementen begonnen, doch
zou eerst in de maanden Julij tot en met September, als
op langdurigo droogte te rekenen is, met kracht kunnen
worden doorgezet. Meer dan 5000 kilo liggen roeds opgeschuurd en meerendeels gepakt. Vermoedelijk zullen in
September of' October a. s. ruim 8000 kilo worden uitgevoerd, terwijl dan voor locale verwerking en gebruik in
Indie vijf a zes duizend kilo beschikbaar blijven
Hadden in 1871 geene scheikundige analyses plaats, gewigtig waren daarentegen de mikroskopische onderzoekingen
door de hooglcerarun OUDEMANS te Amsterdam en HENKEL
te Tübingen gedaan; de uitkomsten door dr. OUDEMANS
verkregen , zijn vermeld in de verslagen der Koninklijke
Akademie van Wetenschappen (afdeeling Natuurkunde, 2de
reeks, deel V ) ; die van HENKEL in n Büchner's neues Repertorium für Pharmacie", Bd. X I X , pagina 656—664.
Beide uitkomsten stemmen niet geheel overeen. HENKEL
toch zag in den anatomischen bouw van Javascbe en Amerikaansche calisaya-basten groote verschillen, onder andere
mist hij bij de Java-kinabast de dwarscho groeven aan de
oppervlakte. Waarschijnlijk heeft echter de heer HENKEL
geen beste monsters te zijner beschikking gehad, daar men
die groeven, volgens bekomen opgaven op J a v a , aan vele
boomen, reeds op grooten afstand onderscheiden kan. De
heer HENKEL verklaart dat de Java-basten een krachtiger
en sterker voorkomen hebben dan de Kngelsche, die in 1867
naar Europa werden gezonden. Dat onze basten ouder zouden zijn, kan stellig weersproken worden ; zoowel do E n gelsche als Javaansche basten waren gemiddeld van vijfjarigen leeftijd. Volgens den ambtenaar VAN GORKOM, is
omtrent de maturiteit der kinaboomen het volgende te
vermelden. De scheikundige onderzoekingen hebben het
oude idéé, dat het chinine-gehalte der basten met den
leeftijd doorloopend toeneemt, niet kunnen bevestigen. I n
zeer jeugdige planten is meermalen evenveel chinine gevonden als in oudere boomen. Voor alkaloïd-bereïding
schijnt dus weinig gelet behoeven te worden op den ouderdom
der boomen. Een boom van 9 tot 12 jaren vertoont dikwijls niet meer massa dan een van 3—6. Dooreen genomen
mag, voor zoover tot nu toe de ervaring strekt, vertrouwd
worden, dat de kinaboomen op Java in 8 jaren tijds, met
voordeel zullen kunnen worden geëxploiteerd. Van het
denkbeeld om voor den oogst van product, de boomen niet
uit te graven maar eenvoudig op stam te zagen, met het
oog op het later weer opschieten van het in den grond
gebleven stamdeel, is men teruggekomen, omdat daardoor
te zamen aan stam- en wortelbast zeker 50 pet. bast
ongemoeid blijft, zonder dat deze derving van product door
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eenig voordeol wordt opgewogen. Daarenboven vordert
het weder productief worden der gezaagde stammen evenveel tijd als nieuw plantsoen behoeft om schilbaar te worden, zoodat geheele opruiming en dadelijke vervanging verkieslijk is.
Nadat met goed gevolg quinium was bereid uit zeer
goeden afval van Java-kina, werd deze bereiding op ruiraere schaal toegepast op 150 kilo's b a s t , waardoor den
lande een voordeel is verschaft van f 628.26.
De therapeutische proeven in 's Ryks hospitaal te Weitevreden met het quinium in pillen vorm genomen, hebben
zeer bevredigende uitkomsten opgeleverd, zoodat de verwachting bestaat, dat de toediening van deze quinium praeparaten in 1872 , in verband met den voorraad kinaafval , voor een niet ortbelangrijk gedeelte het gebruik van
sulphas chinicus basicus zal kunnen vervangen. Hoogst
belangrijk zijn de gunstige certificaten die de Bataviasche
geneeskundigen hebben afgegeven omtrent de heilzame
werking van den quiniumwijn, die een artikel van uitgebreid verbruik en ook van uitvoer belooft te worden.
Eene apothekersfirma te Batavia legt zich op de massale
bereiding van dien wijn byzonder toe. Aan haar werden,
op verzoek, 250 kilo's Java-kina afgestaan, onder voorwaarde dat de helft van het te bereiden quinium aan de
geneeskundige dienst zou worden afgeleverd.
Nadat in September 1871 (zie noot vorig verslag, bladz.
178) 's Konings magtiging was verkregen om na 1 Jannarij
1872 te Bandong eene inrigting tot bereiding van kiuaalkaloïden te openen , werd daartoe in Januarij eene verzameling instrumenten en benoodigdheden uit Nederland
verzonden. Sedert werd door de Indische regering bij
besluit van 22 Maart 1872 (Lidisch Staatsblad n°. 57), bep a a l d , dat aan de gouvernements-kina-onderneming in
Bandong verbonden zal worden eene inrigting tot bereiding
van ruwe gemengde kina-alkoloïden (quinium amorphous
quinine, rough mixed alkaloids), staande onder de superintendentie van den ambtenaar, belast met de leiding der
kinacultuur, en daarbjj tot scheikundige benoemd de
eervol ontslagen militaire apotheker der 1ste klasse J . C.
BERNELOT MOENS. Ook werd de ambtenaar, belast met
de leiding der kinacultuur, gemagtigd om onverwijld een
aanvang te maken met de herstelling en het meubileren
van het voor laboratorium bestemde bijgebouw van de
door hem bewoonde gouvernementswoning Gedong-Papak ,
en met de oprigting van de verder benoodigde gebouwen
en waterleidingen op het erf dier woning. Ten slotte
werd bovengenoemde ambtenaar aangeschreven zich, met
betrekking tot den fabriekarbeid, voortdurend te verstaan
met den chef der geneeskundige dienst, ten einde dien
arbeid en de partiele verwerking der producten van de
kina-onderneming zooveel mogelijk dienstbaar te maken
aan de behoefte der geneeskundige dienst.
Volgens een rapport over het 2de kwartaal 1872 kwam
het scheikundig laboratorium gereed in de maand April
en kon in het laatst van J u n i j , de geheele inrigting ter
bereiding van alkaloïden ter beschikking worden gesteld
van den scheikundige voor de kinacultuur. De heer
BERNELOT MOENS aanvaardde in Mei dezes jaars zijne
werkzaamheden en begon eenige analyses van kinabasten,
die gedeeltelijk voltooid zijn en eene juistere beoordeeling
van het af te leveren product zullen bevorderen. De uitkomsten dier analyses bewyzen op nieuw, dat het der
Java-kina niet ontbreekt aan een ruim alkaloïd-gehalte.
De inrigting ter hoofdplaats Bandong, binnen den tijd van
drie maanden voltooid, omvat een scheikundig laboratorium, eene ruime open werkloods, met gemetselde fornuizen, een steenen pakhuis en de noodige waterleidingen.
Het geheel voldoet aan de gestolde eischen en heeft — daarondor een inventaris van meubilair, instrumenten, chemicalien, enz. begrepen — nog geen f 5000 gekost, waaronder eene verstrekking uit 's Rijks magazijnen van geneesmiddelen van f 1500.
W a t betreft de verspreiding van de kinaplant in den
Indischen Archipel, in 1871 werden 3378 planten verzonden, waarvan 2185 voor rekening van particulieren, en
1193 voor die van den lande. In het geheel zijn nu circa
15,000 planten naar verschillende streken van den OostIndischen Archipel verzonden. In het 1ste kwartaal 1872
werden voor 's lands rekening 1176 planten verzonden naar
Sumatra, Samarang, Madioen en Pasoeroean, en in het

2de kwartaal aan particuliere ondernemers 578 planten
afgestaan. Over hot algemeen neemt de lust tot kinateelt
zeer toe en luidden de berigten aangaande de verspreide
aanplantingen bevredigend.
Zaden zijn gedurig in massa, zoowel binnen als buiten
den Indischen Archipel, afgestaan.
•
Het aantal particuliere proefneraers was met 2 toegenomen en bedroeg elf Europeanen en één Chinees.
Een overzigt van den stand der particuliere ondernemingen kan niet gegeven worden, wegens onvolledigheid
der opgaven; het blijkt echter, dat het cyfer der planten
daarin reeds tot 100 000 geklommen is. Vier ondernemers
hebben behoorlijke kwoekeryen opgerigt, die in uitmuntenden staat werden bevonden.
Bijzondere vermelding verdient de proefneming van den
zendeling to Praoe-Sorat (Sumatra's Westkust) die voor
eigen rekening planten ontbood en zich vele zorgen en
kosten getroostte voor de verspreiding van dit nuttig gewas.
Omtrent den toestand der sedert 1869 onder de bevolking verdeelde planten blijkt het volgende:
De residentien Bantam en Soerabaya werden voor do
kinateelt ongeschikt gekeurd; in de residentie Batavia werd
zy slechts beproefd door de Europesche landheeren in
Buitenzorg.
Van den resident der Preanger regentschappen werd
nog geen beri^t ontvangen omtrent de hem in 1869 toegezonden 1(100 planten ; hooge verwachtingen werden echter
omtrent dit gewest niet gekoesterd, daar de bevolking ten
opzigte dezer teelt vrij onverschillig was.
De residenten van Krawang en Japara vroegen in 1869
planten aan; die van Kadoe, Rembang en Kediri ontvingen
eerst in 1871 planten. De resident van Pasoeroean was
de eerste, die, uit eigen beweging, de proef nam met de
kinateelt; verder bleef hij daaraan de meeste zorg wijden.
Ook do adsisteut-resident van Malang heeft er veel moeite
aan besteed. Klimaat en bodem waren er zeer gunstig,
vooral wil men op het Tengger-gebergte de cultuur uitbrciden.
In Probo'.inggo stond op het Tengger-gebergte het plantsoen frisch en krachtig. In Bezoeki was de proefneming
niet ten volle gelukt; daarentegen wel in Banjoewangi. In
de afdeeling Ponorogo (residentie Madioen) was de uitkomst bevredigend. In Soerakarta is op het buitenverblijf
van den resident een plantsoen aangelegd.
In Samurang ging de teelt in het Ambarawasche vooruit. In Ch'iribon, Tagal en Pekalongan stonden de planten
gunstig; in eerstgenoemd gewest werd vooral in Galoe
groote zorg aan de proef gewijd. In Banjoemas was de
uitkomst vrij bevredigend.
Buiten J a v a en Madura hebben de residenten van Bandjermasin en Banka en de adsistont-resident van Billiton
het nemen van proeven op nieuw in overweging gegeven.
Aan den resident van de Lampongsche districten werden
81 planten gezonden. De residenten van T i m o r , Amboina, de Wester-afdeeling van Borneo en Riouw hebben
geene aanvragen om planten of zaden gedaan. In T e r n a t e
is de proef mislukt, hotzij door ongunstigen bodem, ofwel
door minder gunstig klimaat; daarentegen is zij in Menudo
gelukt. In de noorder- en zuiderdistricten van Makassar
was de groei weelderig. In Palembang slaagden to Ban dar
en Lahat de proeven. De inlanders schreven reeds oenige
kracht toe aan de bladeren en maakten van dezen soms
gebruik, hetgeen echter niet in het voordeel was van den
groei. In Benkoelen was de proef nagenoeg mislukt. Op
Sumatra's Wetkust werden do Padangsche Benedenlanden
voor de teelt niet gunstig geacht; in de Bovenlanden zijn
de planten tusschen 800 en 1500 meter hoogte boven de
zee verspreid; op de grootste hoogten werden , vermoedelijk
door het moeijelijk onderhoud, de ongunstigste uitkomsten
verkregen. In Tapanoli was de uitkomst bevredigend op
de helling van den Loeboe-Raja; nieuwe planten zullen
in 1872 verzonden worden.
Er worden nu aanplantingen gevonden in 16 gewesten
op, en in 7 gewesten buiten Java.
Daar voor deze cultuur veel oefening vereischt w o r d t ,
is het vooreerst nog niet te verwachten, dat zij spoedig
eene geliefkoosde volkscultuur zal worden. Te Koeripan,
in Bnitenzorg, bestaat op p. m. 250 meter hoven de zee een
ruim tweejarig, fraai plantsoen. Het is dan ook gebleken,
dat de oude meening, als zoude kina op Java uitsluitend
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in de hooge bergstreken kunnen gekweekt worden, onjuist
is. Uit de rapporten van vele gewesten zou zelfs kunnen
worden afgeleid dat de plant in lagere streken (van 400
tot 1000 meter boven de zee) beter tiert danhooger, doch
hierbij mag niet uit het oog verloren worden dat zy in
lagere streken betfr verzorging geniet. Hoewel, op grond
der tegenwoordige ervaringen, nog niet mag worden aangeraden om by \oorkeur in lagere streken te planten,
schijnt het toch zeker, dat ook niet de hoogste, meestal
onbewoonde bergstreken behoeven te worden uitgezocht,
en dat er ruime gelegenheid tot verspreiding bestaat.
De uitgaven ten behoeve der cultuur (buiten de tractementen van den ambtenaar met de leiding belast en de
10 Europe'sche opzieners) bedroegen in 1871 f 27 OOG, tegen
f 2 4 711 in 1870; bovenbedoelde tractementen bedroegen
te zamen f 17 700; alzoo totaal f 4 4 706.
Het vaste inlandsch personeel werd in 1871 niet uitgebreid, doch in 1872 wèl en toen gebragt op 143 man, en
dat personeel zal in verhouding tot de uitbreiding der kina-

plantsoenen , worden opgevoerd tot 186, waardoor het onderhoud voldoende gewaarborgd geacht wordt.
Door vrye arbeiders werden 67 065 dagdiensten gepraesteerd; het aanbod van werkkrachten wordt opgegeven
niets te wenschen over te laten.
3°.

Landbouw op woeste gronden door het Gouvernement verhuurd.

Eene volledige opgaaf van de op J a v a aanwezige huurondernemingen wordt, als bijlage P P , hierbij overgelegd.
Die aantooning bevat, voor elke onderneming eene opgaaf
van hare ligging, uitgestrektheid en bestemming van den
nog loopenden contractduur, den bedongen huurschat per
bouw en het verschuldigd bedrag in 1871.
Blijkens den volgenden staat, zyn in het geheel 96 perceelen in huur uitgegeven , over de verschillende gewesten
verdeeld als volgt:

Aantal
Uitgestrektheid
Per-

GEWESTEN.

Onderceelen.
nemers.
a.

in huur afgestaan

Verschuldigde

(in bouws

huurschat

van 500 vierkante

over 1871.

Rijnl. roeden).

Bantam

. . . .

4

2

1,800

Batavia

. . . .

2

2

401

663

9

6

4,038

14 765
benevens 330
pikols suiker.

Erawang.

.

.

.

Preanger
regentschappen . . .

f

720

Bedrag van
den buurschat,
wanneer deze
reeds bij
al de perceelen
over de volle
uitgestrektheid
ware
verschuldigd.

f

900
663
*.

16 915

15

10

4,164

57 885

70 908

Cheribon.

3

1,000

17 700

17 700

Pekalongan

3

3
3

8,454

7 996

8 730

31

17

14,155

83 956

84 832

Samarang
Japara.

2

2

236

1230

1414

Pasoeroean

.

T

7

5,336

25 703

33 346

Probolinggo

1

1

500

2 400

3 000

Bezoeki

1

1

100

600

600

1

1

300

360

600

2

2

200

900

1100

2

2

1,224

24 057

26 982

1

1

284

3

2

9

8

.

Banjoewangi
Baujoemas
c.

Bagelen .
Kadoe . .
Madioen .
Kediri.

.

.

Totaal

96

70

s

8 029

1,000

3 533

6 333

3,241

8 738

18 027

47,433

f
251206
benevens 330
pikols suiker.

f

295 079

AANMERKINGEN.

(a) Men doelt hier op de uitgestrektheden waarvoor
afzonderlek
contracten
zijn gesloten.
(b) Hieronder niet begrepen
de huurprijs van Kalangsari en Wanasepi, voor
den wederverhuur van
welke perceelen op nieuw
inschrijvingen worden gehouden.
(c) De Ledoksche theetuinen,
die vroeger uit 3 perceelen
bestonden, maken thans
eene onderneming nit.

\

-
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Belagen.

Tweede Kamer, m

Koloni;ial yerslag van 1 8 7 2 .
Sedert do indiening van het vorig verslag werd, in verband met ingekomen aanvragen, de uitgifte in huur aangekondigd van de volgende stukkon grond:

Datum
van de opening
strektheid in
der inschry vingsbouws.
biljetten.
üitge-

RESIDENTIE.

Preanger regentschappen . . .

Madioen

. . . .

Afdeeling.

District.

Lebak,

Sadjira,

504

Idem,

Idem,

507»/,

Tjiandjoer,

Plaboean,

126"'/,..

Idem,

ïjimabri,

Soemedang,

Tandjongsari,

±267V„
199» V„.
9

1 Mei

Minimum
huurschat.

Duur
van de te sluiten
overeenkomst.

1872 f

2,50

20 jaren.

31 Juhj

1872

2,50

Idem.

16 Maart

1872

8,00

Eindigende
met den theeoogst
1885.

30 April

1872

0,80

20 jaren.

30 April

1872

8,00

Idem.

29 Maart

1872

10,665

Einde 1889.

Magelang,

Ngasinan,

Temanggoong,

Lempoojang,

142

17 Augustus 1872

6,00

20 jaren.

Ngawi,

Sinee,

120

21 Februarij 1872

3,50

Idem.

Blitar,

Kotta-Blitar,

121«7/10„

24 July

6,00

Einde 1888.

Bij de opening der inschrijvingsbiljetten voor de bovenbedoelde, in de districten Plaboean, Ngasinan en Sinee
gelegen stukken grond, waarvan de beide eerste dienen
moeten tot uitbreiding van bestaande ondernemingen, bleek
dat alleen door de eerste aanvragers, tegen betaling van
den minimum-huurschat was ingeschreven. Ofschoon deze
perceelen reeds door de Regering aan de inschrijvers zijn
toegewezen, moeten de betrekkelijke overeenkomsten nog
gesloten worden.
Het in de Preanger regentschappen gelegen perceel, groot
p. m. 267'/, 0 bouws, dat mede is opgenomen in het bovenstaand overzigt, is bestemd voor eene veefokkerij en paardenstoeterij (zie bladz. 180 van het vorig verslag). De
aanvragers, die vergunning hadden, om 1000 bouws op te
meten, hebben zich voor alsnog tot de opmeting van de
evenbedoelde uitgestrektheid bepaald.
Het contract voor de verhuring van 225" l / 5 0 0 bouws in
Bagelen, waarvan de gunning in 't vorig verslag (bladz.
180) berigt werd, onderscheidde zich hierdoor, dat de
nieuwe verhuring op verzoek van den gegadigde werd zamengesmolten met drie andere reeds sedert 1 Maart 1865
door hem in huur bezeten perceelen, in verband waarmede de jaarlijksche huurschat voor de gezamenlijke (één
geheel uitmakende) uitgestrektheid van 767 bouws en
3 9 " / 1 M vierk. Rhijnl. roeden op één gemiddeld bepaald
werd, namelijk f 30,38 per bouw. Bij die berekening
werd overeengekomen dat de huurschat over de niouw
afgestane 225 bouws, in afwijking van den regel om bij
uitgifte van woeste gronden gedurende de eerste jaren
van het contract slechts een gedeeltelijken, steeds klimmenden huurprijs te vorderen, — over al de jaren ten
volle zou verschuldigd zijn. Daar van de oudere perceelen
de contractsjaren liepen van 1 Maart tot ultimo P'ebrU"
arij, werd ook voor de nieuwe gronden het tijdstip van
ingang gerekend te zijn 1 Maart 1871.
De openbare inschrijving voor twee in Kediri gelegen
perceelen, ter grootte van 49958/,o0 en 497"»/ 600 bouws
(zie vorig verslag, bladz. 180, noot 2) liep vruchteloos af,
daar voor elk dezer stukken grond slechts één inschrijvingsbiljet en wel van de eerste aanvragers inkwam,
waarbij een huurprijs van slechts f 3,50 per bouw ' s j a a r s
geboden werd. Deze inschrijvingen konden evenwel niet
als geldig worden aangenomen, vermits de vastgestelde
minimum-huurprijs f 10,66' per bouw 'sjaars bedroeg. In
verband hiermede, en omdat het gestelde minimum gebleken was te hoog te zijn, beval de Indische regering het
houden cener nieuwe openbare inschrijving, met bepaling
van den minimum-huurprijs op f 3,50 per bouw 'sjaars.

88 V1011

1872

Naar aanleiding van de aangekondigde wederuitgifte in
huur (zie bladz. 180 van het vorig verslag) van de perceelen Kalangsari, Wanasepi in Krawang, werd voor elk
perceel, op het daartoe bestemde tijdstip, één inschrijvingsbiljet ontvangen, dat echter niet aan de gestelde
eischen voldeed. Dien ten gevolge werd voor beide ondernemiDgen voor het j a a r 1872 eene verlengingsovereenkomst
gesloten en eene nieuwe inschrijving geopend voor de wederuitgifte gedurende 20 j a r e n , tegen een minimum-huurschat van f 1 per bouw 's jaars.
Voor de verdere exploitatie van het huurland Simbang
(Pekalongan) voor zoo veel namelijk betreft de voor wederuitgifte in aanmerking komende twee perceelen (zie
het vorig verslag, bladz. 180) deed zich bij de in October
1871 gehouden inschrijving geene mededinging voor, terw\jl de eenig ingekomen inschrijving, die van do toenmalige (tijdelijke) contractanten, de crediteuren in den boedel
der overleden huurders — niet kon worden aangenomen,
onder andere bij ontstentenis van de vereischte borgstelling.
Ten einde de onderneming, welke dien ten gevolge in
1872 zou moeten worden ontruimd, voor ondergang te bewaren en daardoor alle partijen voor schade te behoeden,
besloot de Indische regering, in afwachting eener te houden
horuitbesteding, met bedoelde crediteuren overeen te komen
voor de verlenging, ook nog gedurende 1872, van het
oude Simbang-contract op gelijken voet als in de laatste
jaren. Ofschoon de onderhandelingen dienaangaande mislukten, deed zich echtor kort daarop, door onderlinge
schikkingen der crediteuren, d« gelegenheid voor om langs
anderen weg tot eene bevredigende oplossing te geraken,
daar één hunner zich bereid verklaarde de 20jarige huur
op den voet der uitbestedingsvoorwaarden (en dus ook
tegen behoorlijke borgstelling) bij onderhandsche overeenkomst to aanvaarden. Het belang om eene staking der
exploitatie te voorkomen en de weinige verwachting
daarenboven die, ook met het oog op het tot dusver steeds
ondervonden algeheel gemis van mededinging bij inschrijving voor huurgronden, van het slagen eener nieuwe uitbesteding gekoestord werd, leidden de Indische regering
tot het besluit (Maart 1872) om van de voorgenomen heruitbesteding af te zien en met den betrokken gegadigdo
voor de beide Simbangsche perceelen, het eeno groot
924'
""/JOO e n het andere 641s7,/joi) bouws, onder 's hands
twee afzonderlijke overeenkomsten te sluiten, op den voet
der uitbestedings-voorwaarden (dus gerekend in te gaan
1 Januarij 1872) en met beding van den als minimum gestelden huurprijs van f 2 per bouw 's jaars, van het eerste
j a a r af te betalen over de geheele uitgestrektheid.

Bijblad van de Nederlandsche Staata-courant. 1872—1878.
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I niuiilil"Is waren tijdig de noodige maatregelen genomen,
Bantam. De drie ondernemingen Tjisella I en I I en
onder andere door mondelinge bekondmakingen aan de
ï j i l a k i , welke ondor het beheer van een administrateur
hoofden en oudsten der betrokken dessa's, om de overige
staan, telden in 1871, 1 100 000 koffijboomen (1) Eene
tot het vroegere huurland Simbang behoorende gronden,
hoeveelheid van lOOOOOboomen moest worden afgeschreven,
dio thans niet meer in huur zijn uitgegeven, onder gouwegens ongeschiktheid der daarvoor gebezigde gronden.
vernementsbeheer terug te brengen.
Ofschoon vooral de beide eerstgenoemde landen goed
In verband met de expiratie op ultimo Junij 1872 van
vooruitgaan, viel de oogst van 1871, die slechts 2207 pikols
het voor de onderneming Kalimus (Sumurungl gesloten
bedroeg, zeer tegen. De oorzaak hiervan schijnt aan de
contract, werden don resident van dat gewest de noodige
ongunstige weersgesteldheid te moeten worden toegeonderzoekingen opgedragen omtrent de voorwaarden, dio
schreven.
aan de verlenging dezer overeenkomst, met 't oog op de
Gemiddeld waren op deze drie ondernemingen 200 man
belangen dor bevolking en van het Gouvernement, bedaags werkzaam, die meestal op taak werkten en ongehoorden verbonden te worden. De uitslag van dit onveer 25 cents daags verdienden.
dorzoek was, dat van de wederuitgifte in huur moeten
Het land Tjisolear, waarop reeds verschillende cultures
worden uitgesloten de thans tot die onderneming bezijn beproefd, werd ook gedurende 1871 niet geëxploiteerd.
hoorende doekoeh'e Blandongan, Pesantren en Pandji,
een tot begraafplaats dienend stukje grond, benevens eenige
Batavia. Van de beide in de afdeeliug Buitenzorg gedaaraan grenzende sawah's, bekend onder den naam Djralegen buurlanden Tjogrek en Tjikema waren gedurende
ganun; terwijl de uitgestrektheid, die vroej-er te gering
1871 , 227 en 76 bouws in cultuur gobnigt. Van het eerstwas opgegeven, een nadere opmeting behoorde te ondergenoemd perceel, waarop 150 000 koffijboomen stonden
gaan. Vermits zich overigens tegen den weder-afstand geen
werden nog 8 bouws met cacao, 30 met thee, 6 met klappers
bedenkingen voordeden, werd de resident van Samarang
on 11 met padi beplant; terwijl van het andere land 2
gemagtigd om , ingevolge de bij het oude contract verleende
bouws voor de indigo- en 37 voor de paditeelt bestemd
toezegging, met den ondernemer onder 's hands eene nieuwe
waren. Beide ondernemingen werkten met vast aangenomen
overeenkomst aan te gaan tegen een huurschat van f 10 000
werkvolk.
' s j a a r s , met beding tevens van eene nadere opmeting en
in kaart bronging van het perceel, overeenkomstig de
Krawang. De onderneming Parakantroes, produceerde
daartoe van bestuurswege te doene aanwijzingen.
in 1871 18 000 pikols suiker. Van Kalangsari en Wanasepi,
Bij den verhuur in 1859 van twee perceelen woeste gronden
waarvan de opbrengst niet bekend is, wordt in het j a a r in het district Oenarang (residentie Samurang) werd de
berigt van den resident alleen gezegd, dat zij eene geringe
uitgestrektheid, zoo als later bleek, te groot opgegeven,
hoeveelheid suiker hebben opgeleverd.
vermits 75 bouws reeds door de bevolking waron bebouwd
De kaneeloogst van Gintoeng en Tamblang was in 1871
en dus niot als woeste grond konden geleverd worden.
vrij gunstig, daar per bouw gemiddeld 21 kilo's pijpkaneel
De regering bood aan eene evenredige vermindering van
en 32,5 kilo's afval en schaaf kaneel werd verkregen, tegen
de bedongen huur. Daarmede stelden zich de huurders
respectivelijk 16 en 44 kilo's in 1870. De geheele oogst,
niet tevreden, en eischten eene schadevergoeding ten bedie 9,850 kilo's pijp- en 14,617 kilo's schaaf kaneel bedroeg,
drago van f 49 108,14. Bij arrest van 3 Februarij 1&70
werd naar Nederland verzonden en behaalde hooge prijzen.
gelastte het Hooggeregtshof, na overwegingen wier inhoud
Behalve de mandoors zijn geen vaste werklieden bij den
niet gunstig was voor de Regering, een onderzoek door
ondernemer in dienst. De arbeid werd door de bewoners
deskundigen. Tegen deze uitspraak werd door de Indische
der
omliggende kampongs in daghuur verrigt. Het dagloon
regering hooger beroep aangeteekend, met het gevolg dat
der mannen beliep 25 cents, dat der vrouwen en kinderen
bij arrest van den fioogen Raad der Nederlanden, dd.
van 10 tot 20 cents.
12 April 1872, de huurders werden verklaard niet ontVoor zoover de achterstallige huurschat over 1868, 1869
vankelijk in hunne voor het hof ingestelde vordering, en
en 1870 van het land Tjibening niet uit den boedel des
dat verder werd uitgemaakt, dat de regering kan volstaan
overleden huurders verhaald was kunnen worden, is het
met haar in eersten aanleg gedaan en in appel herhaald
oninbaar geblevene (f 775,56 van de f 1505,94) voor's lands
aanbod om den huurprijs, door de oorspronkelijke eischers
rekening afgeschreven.
verschuldigd, te verminderen met een aan de minder bevonden uitgestrektheid van 75 bouws evenredig bedrag en
tot terugbetaling der huur, die tot dusver mogt blijken
Preanger regentschappen.. Met uitzondering van het koffijvoor de minder bevonden 75 bouws te zijn voldaan.
land Tjiboengoer en het perceel Tjioehoot en Margapala,
waar koffij en thee wordt geplant, worden al de huurIn afwachting eener algemeene herziening van het Kolanden in dit gewest voor de thoecultuur gebezigd.
ninklijk besluit van 3 Julij 1856 (Indisch Staatsblad n°. 64)
Volgens opgave van de ondernemers, was do productie
in verband met de gevolgen der wet van 9 April 1870,
in de jaren 1870 en 1871 als volgt.
werd de Gouverneur-Genoraal door dispensatie van art. 1
van genoemd besluit in de gelegenheid gesteld toestemmend
te beschikken op een verzoek om vergunning tot overschrijving, ten name van een J a v a a n , van eene overeenovereenkomst voor den huur en verhuur van een perceel
woeste gronden op Java. Deze dispensatie, verleend bij
Koninklijk besluit van 18 Februarij 1872, is opgenomen
in Indisch Staatsblad 1872, n°. 84.
Een aantal verzoeken om afstand van gronden voor de
teelt van koffij, die, blykens het voorkomende op blz. 132
van het verslag van 1870, in advies werden gehouden, in
afwachting van regelingen nopens den afstand tusschen uit
te geven gronden en gouvernementstuiuen, zijn door de
Indische regering op nieuw in behandeling genomen. Een
onderzoek werd bevolen naar de mogelijkheid om deze
aanvragen alsnog in te willigen, zonder dat daaruit voor
de gouvernements-koffijcultuur de nadeelen voortvloeijen,
welke geacht worden aan de nabuurschap van particuliere
ondernemingen verbonden te zijn. Voorts zijn nog verscheidene verzoeken om uitgifte in huur van woeste gronden
in behandeling, terwijl tot opmeting van perceelen in de
Preanger regentschappen, Bezoeki en in Kadoe aan de
respective aanvragers vergunning is verleend
(t) In het verslag van 1870 komt op blz. 13Ï voor, dat het perceel
Bijzonderheden ten opzigte van productie enz van beTjilaki nog niet in ontginning was. Dit is nader onjuist gebleken,
staando huurondernemingen , worden hieronder residentie's
daar onder het aantal voor Tjisella I en II opgegeven koffijboomen ook
gewijzo vermeld.
die van Tjilaki begrepen waren.
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Productie in kilogram men.

1870.

1871.

5
.

325

87 500

60 000

.

291

152 750

156 000

. . . .

300

137 618

142 778

1
' Tjioemboeloeit .
1 ^
o a i Parakansalak .

3

3O

i
bo in

'S 8

o

/ Sinagar

J Djatinangor.

.

.

210

157 000

110 000

^Tjikadjang .

.

.

358

190 000

222 809

1484

724 868

691 587

174

33 315

40 883

.

300

73 000

82 637

1 Waspada I en I I .

192

60 000

75 000

166

10 576

23 500

/Tjisalak
1
10

Tjirohani.

fcc

aan

. . . .
.

11

.

partic
legde

l T e g a l , Tjinangran
/ en Tjiseda . .

;

j Tegalmantri

.

.

200

200

2 250

f Tjikembang.

.

.

33

750

900

Tjioehoet en Margapala . . . .

40

a.

a.

Q

\

djosari).

Totaal
a.

(Ar.

1

.

.

.

1105

177 841

225 170

2589

902 709

916 757

Nog geen thee geproduceerd.

De productie van 1871 bedroeg dus in 't geheel 14 048
kilo meer dan in 1870. Dit gunstig resultaat werd verkregen , niettegenstaande de weersgesteldheid voor de bedoelde cultuur nu en dan te wonschen overliet; in sommige streken vertoonde zich andermaal de roest in de
heesters.
Het aantal plukbare heesters klom in 1871 van 13 294 265
tot 15 253 977. Gemiddeld werd van 16 heesters één kilo
thee verkregen.
De koffij aanplant op Tjiboengoer bedroeg onder ultimo
December 1871, 279 000 boomen, waarvan reeds 109 000
vruchtdragende waren. Eeno hoeveelheid van 250 pikols
werd in dat j a a r geoogst, zoodat gemiddeld voor één pikol
436 boomen noodig waren. Op Tjioehoet en Margapala
werden slechts 10 pikols koffij geproduceerd, d a a r v a n de
30 707 aanwezige koffijboomen eerst 4075 vruchten afwierpen.
Cheribon. Op de ondernemingen Kadhipatten en Blender
wordt de suikercultuur gedreven. Van de tot het eerstgenoomde perceel behooronde 400 bouws waren in 1871
slechts 234 met suikerriet beplant, .terwijl bovendien nog
116 bouws bij vrijwillige overeenkomst van de bevolking
waren ingehuurd. Van deze 350 bouws werden 14 800
pikols of gemiddeld 42 pikols van één bouw verkregen,
zoodat de uitkomst zeer bevredigend was, in aanmerking
genomen, dat de opbrengst per bouw in 1868 slechts 28
pikols beliep.
Minder gunstig waren de resultaten van het land Blender ,
waarvan 160 bouws met suikerriet en 20 met padi beplant
waren.
Aan de zware bemesting van het theeland Tjarennang
wordt het toegeschreven dat daar in 1871 61 000 kilo's
thee werden verkregen , tegen 54 000 in 1870.
Pekalongan.

Het land Simbang, dat voor de koffij- en

suikorcultuur gebezigd wordt, leverde in 1871 , 380 pikols
kot'fij en 7382,37 pikols suiker op, tegen respectiveljjk 565
en 8000 pikols in 1870.
Van het huurland Pring-Oembo zijn 300 bouws met
circa 330 000 koffijboomen beplant, die bijna alle nog zeer
jong zyn. Ten gevolge van de ongunstige weêrsgesteldheid, bedroeg de oogstin 1871 89 pikols tegen 93 in 1870.
De productie van 1871 werd tegen f 33 den pikol verkocht. De ondernemer slaagde er in vnste arbeiders op
zijn land to krijgen tegen een maandelijksch loon van f 6
en 2 katties rijst daags. Behalve de werklieden, die op
taak werkten, waren 140 vaste arbeiders in zijne dienst.
Het koffijland Djampangan, waarvan 150 bouws ontgonnon zijn, tegen pm. 100 bouws in 1870 , leverde in 1871
25 pikols koffij op.
Samarang. Met uitzondering van het slechts 15 bouws
groote perceel Blorok, waar men verschillende cultures
aantroft , wordt op al de in dit gewest aanwezigo huurperceelen uitsluitend koifij geteeld. Gezamenlijk beliep
de productie over 1871 20 824 pikols, tegen 44 750 in 1870.
Aan huurschat werd in 1871 in dit gewest f 83 986
opgebragt.
Met opzigt tot het vorderen door het bestuur van heerendiensten van werklieden, die bij de huurders in dienst zijn,
werden van een der ondernemers klagten ontvangen. Hij
beweerde dat niet genoegzaam in 'toog werd gehouden de
contractuele bepaling dat alleen de op den gehuurden grond
gevestigde en in geregelde dessa's vereenigde en dus niet de
vlottende bevolking met de bevolking der (onverhuurde)
gouvernementslanden gelijkelijk in de heerendiensten deelt.
Aan deze klagten werd van regeringswege te gemoot gekomen.
Japara. De koffijaanplant op het hunrland Wonoredjo
onderging ook in 1871 geene uitbreiding. In 't geheel
werden slechts 150 pikols geoogst tegen 400 in 1870.
De 292 klapperboomen , welke mede op dat land aanwezig
waren, leverden plus minus 3000 klappers op.
Opgaven omtrent het klapperperceel Poeloe Pandjang
kwamen ook ditmaal niet in.
Pasoeroean. In 1871 waren op land Alkmaar 346 bouws
met suikerriet beplant. Bij dezen aanplant moet nog eene
uitgestrektheid van 54 bouws worden gevoegd, die de
bevolking van gouvernements-dessa's in het district Wonoredjo op hare gronden vrijwillig met riet beplantte. De
oogst van deze 400 bouws bedroeg 16 262 pikols. Daarenboven werd nog van eon aanplant van 862 bouws sawahen 266 bouws tegalvelden 25 860 pikols padi en 3724 stuks
djagong verkregen. In 't geheel waren op dit huurland
2781 opgezetenen, waaronder 844 werkbare mannen.
Het volgende staatje geeft een overzigt van het aantal
vruchtdragende en jonge boomen op de in dit gewest
gelegen koffijperceelen, alsmede van derzelver productie
in 1871.

K O F F IJ

BOOMEN.

|
VruchtdraJonge.
gende.

Tanawangi . . .
Boemiajoe. . . .
Soembool

. . . .

Djoengo a. . . .

Productie in

Totaal.

pikols.

1264 777

85 619

1 349 996

2743

302 776

254 335

557 111

778

»

23 363

23 363

28 000

50 000

78 000

3

150 000

390 375

540 375

483

289 300

289 300

»

i»

|

a. In hot jaarberigt van den resident is het minder
aantal boomen dan de opgave van het vorige j a a r (440 000)
niet toegelicht.
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De ondernemingen ondervonden geeno bozwaren in het
verkrijgen van werkvolk.
Probolinggo. Totaal gebrek aan water is eeno der hoofdoorzaken , waarom de ontginningen op het eenige huurperceel (Pandanwangi) niet voldoende slagen. De bevolking
heeft in 1871 voor eigen gebruik padi, tabak en andere
tweede gewassen geteelt, doch de aanplant was van weinig
beteekenis.
Bezoeki. Op het buurland Wonokoesoemo (ook wel plantage Rotterdam genaamd) waren, onder ultimo December
1871, 300 000 koifijboomen aanwezig; zijnde in dat jaar
pi. m. 98 000 boomen, ter uitdunning van de tuinen omgekapt. De productie , die in 1870 slechts 336 pikols bedroeg,
klom in 1871 tot 617 pikols. Bovendien waren op dit land
nog 600 klapperboomen geplant; waarvan de opbrengst
echter niet is opgegeven.
Banjoewangi. Door te grooten toevoer van water, dat
niet behoorlijk afgevoerd kan worden, is het nabij de
dessa Kebaman gelegen perceel woeste gronden niet geschikt voor de koffijcultuur, waarvoor het aanvankelijk
door de ondernemers bestemd werd.
De op dit huurperceel verspreide 10 000 koffijboomen,
werden niet onderhouden en wierpen dien ten gevolge ook
in 1871 geene vruchten af. Eeen tiental bouws sawah's
zijn door de ondernemers met inlandschen tabak beplant en
70 bouws ontgonnen door de opgezetenen zelven , die daarvan
de voordeden trekken.
Banjoemas. De toestand der beide huurlanden in dit
gewest is weinig bevredigend. Alleen van het perceel
Tjiberem werden 38 pikols koffij en een weinig tabak verkregen , terw jjl het perceel Pegadoengan in 1871 onbebouwd bleef.
Bagelen Zoowel ten gevolge van de minder gunstige
weersgesteldheid, als door gebrek aan geoefende pluksters,
bedroeg de productie van de Ledoksche theetuinen in 1871
slechts 170 974 kilo's, tegen 182 800 in 1870. Omtrent het
aantal heesters zijn ditmaal geene opgaven ontvangen. Vaste

werklieden waren niet iu voldoend aantal te verkrijgen
Fabrieken en andere gebouwen verkeerden in goeden staat.
De onderneming Boeral, waarop de kofïijcultuur wordt
gedreven, produceerde in 1871 50 pikols koffij. Omtrent
de later te verwachten uitkomsten kan voor alsnog niets
met zekerheid gezegd worden.
Kadoe. Van het huurland Ngrantjak groot 284 bouws,
waren onder ultimo December 1871 270 bouws met 280 000
koffijboomen beplant. Daar deze aanplant over 't algemeen
nog zeer jong i s , werden slechts een paar pikols koffij
geoogst. Tegen een dagloon van 40 cents was een voldoend
aantal arbeiders te bekomen.
Madioen. De berigton omtrent de koffijlanden Soekaradja en Waliran luiden gunstig. Respectivelyk waren op
deze perceelen 1000 000 en 575 000 boomen aanwezig,
waarvan 1050 en 245 pikols koffij geoogst werden.
Kediri. Van de in dit gewest in huur uitgegeven woeste
gronden, ter uitgestrektheid van 3241 bouws, zijn slechts
820 bouws in exploitatie. De onderneming Koedjan bragt
in 1871 nagenoeg niets op. De ongunstige toestand van dit
huurland is een gevolg van gebrek aan levend water.
De uitkomsten der tabakscultuur op verschillende perceelen
waren zeer bevredigend, terwijl daarentegen de kof fijoogst
op Djoeleg en Gabroe veel te wenschen overliet, daar in
lö71 slechts 496 pikols, tegen 1068 in 1870, werden verkregen.
4°.

Landbouw op landen aan particulieren in eigendom
afgestaan.

Eene aantooning, onder andere, betreffende den landaard
der eigenaren en den aanslag in de verponding over 1870
en 1871, en eene opgave nopens de particuliere landerijen
(met uitzondering van de residentie Batavia) over 1871,
volgen hieronder.
Met opzigt tot de landen in het Buitenzorgsche en in
Cheribon worden lager eenige mededeelingen gedaan.

Uitgestrektheid der
landen in bouws van
500 D Khijnl. roeden.

LANDAARD
GEWESTEN.

DER

Bevolking.

Aangeslagen waarde

Zielen.

in de verponding.

Jaarlijksche betaling.
i

EIGENAREN.
1870.

1871.

1870.

1871.

1870.

1870.

1871.

1871.
a.

Bantam
Batavia

.
.

72 000

.

Totaal .

.

30 671

.

a. 871655

.
Totaal .

Cheribon.

+
+
+
+

496 50G
344 478

.
Inlanders en vreemde (niot
Chinesche) Oosterlingen .

Krawang.

72 000

.

.

.

47 415
395 370
343 307

+

29 517

+
+

b. 768 194

r

46 397

f

1 448 600 f

10 864,50 f

10 864,50

b. Als voren van Ï 5 landen.

16 857 630
16 323 950
1 407 556

f

1448 600'f

34 589 136

+
+
+
+

f 126 432,225
122 429,625
10 556,67

|

f 259 418,52

+
+
+
+

280 640 c. 290 800
74 400
74 400

115 393
23 165

119 675T
23 963

4 500 000 f
1 180 000

4 500 000 f
1 180 000

33 750,00 f
8 850,00

33 750,00
8 850,00

355 040

365 200

138 558

143 638 f

5 680 000 f

5 680 000 f

42 600,00 f

42 600,00

260 406

260 406

89 648

98 948'f

3 508 907 f

3 508 907 f

26 316,81 lf

26 316,81

e. Volgens de laatste van Regeringswege gedane opname.
d. I n den loop van 1871 is dit l a n l ,
Ketanggocngan g e n a a m d . op den
heer G O ^ S A L V I - S overgegaan.
e.

Volgens eene telling van
de statistieke opname.

/.

Onder de cijfers van 1871 zijn begrepen de opgaven van de landen
P a n d j a n g a n . K r a p i a k en Kalipantjoor. Mloijo. Simongan, Gemoelak
en Kromosari. die niet begrepen zijn
in de cijfers van 1870.

g.

Hieronder begrepen 21 bouws van
de gronden bekend onder den naam
van Pekodjan & Pesaijangan. welke
niet onder de purticuliere landen
kunnen gerangschikt worden en
daarom ook voor 1871 buiten reken i n g zijn gelaten.

h.

Voor het lan 1 Kalinjamat wordt
in stede van verponding , landrente
betaald tot een bedrag van f 1000
'sjaars.

l

Tagal

d.

.

Samarang

.

Europeanen

Chinezen
Inlanders en vreemde (niot
Chinesche) Oosterlingen .
Totaal

f.

.

.

3 673

3 673

6 412 e.

1423
1022

6 750
1739

9 933
1575

lieiljf
1
12 250 f
3 126

7 485

11165

8 864

30 539

9 930

19 654

20 372

45 915 f

200 000 f

220 000J f

1 500,00 jf

1 650,00

1 262 500 f
582 200

1 707 400 f
771400

9 468,75 f
4 366,50

12 805,50
5 785,50

594 050

1 851 000

4 455,375

13 882,50

2 438 750 f

4 329 800 f

18 290,625'f
1
3 003,75 ;f

32 473,50

l

Japara.

.

.

a.
Totaal .

Soerabaiju

.

.

.
Inlanders en vreemde (niet
Chinesche) Oosterlingen .

Pasoeroean .

Totaal .

.

.

832
838

808
838

4 228
13 930

4 201 f
14 455

400 5001 f
h.

197 000 f
ft.

1670

1616

18 158

400 500 f

197 000 f

3 003,75 Jf

1 477,50

1208
4 091

1208
4 091

7 344
15 360

18 056 f
f
7 370f
16 071J

448 000 f
1 95G 000

450 000 f
1 922 400

3 360,00 f
14 670,00

3 378,75
14 418,00

1900

1900

12 073

11 450'

707 400

704 600

7 199

7 199

34 777

34 89l[f

3 111400 f

3 077 500 f

23 335,50 f

23 081,25

651

651

3 014

3 025 f

150 000 f

555 700 f

1 125,00 f

4 167,75

Totaal generaal .

.

.

1 477,50
h.

i

1 582 224

+

1 126 548

+

f

Van zes landen geen opgaven
ontvangen.

51 527 293

+

5 305,50

f 386 454,705

5 284,50

+

wege
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B E V O L K I N G .

Aantal
N A M E N

D E R

R I J S T C U L T U U R .

Werkbare

Dienst-

Bewater»

Niet
bewaterbare
sawah's.

bare

L A N D E R I J E N .
Zielental.

huisgezinnen.

mannen.

pligtigen.

sawah's.

Tegalans.

KLAPPERCULTUUR.

Aantal boomen.

Aantal boomen.
Ver-

Pro-

Aan-

Pro-

productie

kregen

ductie

plant

ductie

Vrucht-

pikols.

Bonws.

SUIKERCULTUUR.

Padiin

Inlanders.

K O F F IJ C U L T U U R .

dra-

Jonge.

gende.

klapper-

VruchtJonge.

in

in

in

pikols.

bouws.

pikola,

noten.

dragende.

»

»

b. 17000

n

i

»

1

»

n

n

n

Bantam.
Tjikandi Oedik a.

20 281

5 194

4 474

3 754

3 880

Tjikandi Ilir .

26116

5 200

4 700

4 300

5 000

46 397

10 394

9 174

8 054

8 880

119 675

26 144

25 808

16 219

17 881

23 963

5 261

6 063

5 175

5 412

143 638

31405

31871

21394

23 293

Indramaijoe-West

47 763

11979

13 263

10 541

Kandanghauer

51185

10 295

10 610

98 948

22 274

23 873

.
Te zamen

n

3 275

14 000

»

7 000

7 000

31000

»

»

»

»

7 000

10 275

45 000

»

*

n

i

8 738

t

525 188

26 017

41 197

2 675

170 000

5 284

8 738

2 675

695 188

31301

17 631

2 819

43

419 041

7 222

15 566

4 220

13176

582 696

17 763

33 197

7 039

13 219

1 001 737

t

t

17 000

C.

1)

C.

n

Krawang.
Paraanoekan en Tjiasemlanden

. .

Tegalwaroelanden
To zamen

d. t

3 915 289

2 897

t
t

44 094

t

3 971 649

»

10 464

t
t

4 070

6 600

1 Aoo

»

»

18 109

t

4 070

6 600

J78.

»

i»

t

t

t

t

t

t

824

t

936 566

t

56 360

936 566

5 300

502

12 500

100

290

7 000

5 400

792

19 500

Chcribon.

Te zamen

7 645
e.

»

•

Tagal.

t

Ketanggoongan of Kersana

t

Saraarang.
f.

45 915

Gezamenlijke landen in de rosidentie Samarang.

8 045

g. 1701

g.

t

t

h.
1 142 g. 2 487 h. 140142 h. 14 934 h. 3 136 137 325

214 720

144160

5 414

8 496 i. 17 284 126 000

»

»

n

29 939

»

»

»

»

»

n

n

4

1

1

804

t

t

t

I

Japara.
Soembring, Kalinjanat, Teloekawoer en Bodrolangoe

18 656

5309

2 017

608

30 265

5 484

5 498

4 483

2 935

729

865

416

n

492

503

209

47

34 891

6 705

6 8G6

5 108

1922

3 025

525

594

554

»'.

949

t.

21 i.

195

5 960 t.

k. 218 ft. 6 200

Soerabaija.
I Soerabaija
Gezamenlijke landen in de afdeeling . Grissee

.

I Sidaijoe .

. .
.
.

.
.

Te zamen

1 691

1875

1541
725 %
n

2 266V4

I

4 502

86 V4

7 475%

36

1 125

122%

13 102%

5 729

7 889

15 385

1863

2 233

888

23 347

t
73 561

10 640 103 500

»

800

18 525
|

t
18 525

Fasoeroean.
Kedawoong.

»

t

t

t

t

t

t

t

'
a.

Bovendien bestaat op dit land nog eene kleine inrigting voor de bereiding van indigo, met welke cultuur eene
proef genomen wordt.

f.

Geen opgaven ontvangen van de landen Slangengat, Panggoeng, Meiaten en Gemoelak.

g.

Als voren van Karangmodjo, n°. 625 C , Meiaten, Gemoelak, Kalikondang, Delapan en Porbaja.

h.

Als voren van Meiaten en Gemoelak.

i.

Hieronder niet begrepen het cijfer van Soembring , van welk land te dezen opzigte geen opgaven ontvangen zijn.

b. Jonge aanplant
c.

De suikercultuur wordt op dit land niet meer gedreven.

d.

De met t geteekendo kolommen zijn, bij gemis van opgaven, niet kunnen worden ingevuld.

e.

4393 vruchtdragende en 6071 jonge boomon.

ft. Op de landen Teloekawoer en Brodolangoe wordt de suikercultuur niet gedreven.
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Omtrent do Buitenzorgscho particulicro landoryon is ovor
1871 hot volgende vermeld geworden.
De stand van de in 1870 op de landen Tjoraas en Tjiseroa
aangelegde W/?;'aanpluntingen liet niets te wonschen over.
Op de Pondok-Gedeh-landen, Tjipamionkis on Soekaradja
•werd aan den aanplant op nieuw eene aanzienlijke uitbroiding gegeven. Een groot deel van het koffij land Sookasari
is in 1871 in rijstvelden herschapen , omdat de kofujboomen
door ouderdom byna geen productie meer afwierpen.
De suite-fabrieken te Grogol, Gobang en GoenoenaSindoer producoerden respoctivelijk 5700, 1527 en 2000
pikols, of te zamen 2007 pikols moer dan in 1870.
Op Goerweng-Sindoer werd de snikerrietaanplant aanzienlijk uitgebreid.
De bereiding van Java- of arèn-suiker, een op de inlandsche markt zeer gewild artikel, verminderde gedurende
1871.
De «tafproductie bedroeg 6216 pikols , togen 5392 in 1870.
Op de landen Koeripan, Tjikolian , Roemping, Temengon gan, Semplak, Dramaga, Tjampea, Nangoong, Bolang on
Tjikoppo-Majak werden vele nieuwe tuinen aangelegd of
de bestaande uitgebreid. De heesters hadden voel te lijden
van ongedierte en zwamaehtigen uitslag. Het product dat,
met uitzondering van Tjekoppo-Majak, over het algemeen
van uitnemende qualiteit was, behaalde op de markt hooge
prijzen.
De indtjoproductie bedroeg 17 pikols tegen 76 in 1870.
Het grootste gedeelte daarvan was afkomstig van de landen
Pondok-Tjabé-Oedik en Temangongan. Hot land Trogong
leverde in 1871 niet, zoo als in het jaar te voren, indigo,
doch alleen 40 kilo's gambier op.
Van het land Tjibinong werden 180 kilo's kaneel verkregen, tegen 417 2 kilo in 1870. In 1870 werden op Tjitrap
kaneeltuinen aangelegd.

Door eon der residontón van West-Java werd de vraag
godaan of er bedenkingen bestonden tegen het voornemen
van een der regenten in zijn gewest, tot aankoop vaneen
in het Buitenzorgscho golegon landgoed. Deze vraag is in
ontkennenden zin beantwoord, in verband met do tweede
alinea van art. 4 der instructie voor de regenten op J a v a
en Madura (Indisch Staatsblad 1867, n°. 114), waarbij
slechts bepaald i s , dat de regenten alleen geen belang
mogen hebbon by eenige bijzondere ondernening van landbouiv of nijverheid, in het gewest, waarin hun regentschap is gelegen.
In do residentie Choribon liggen de particuliere landerijen Indramaijoe-West en Kandanghauer, ieder verdeeld
in vier districten ; het eerstgenoemde in de districten Pasekan,
Lobener Oedjoeng en Djatti-toedjoe; het tweede in Lelea ,
Lossarang, Kandanghauer en Loewoeng-Kalang.
Onder ultimo December 1871 bestond de bevolking op
Indramaijoe-West uit: 10 Europeanen, 47 106 inlanders,
347 Chinezen, 272 Arabieren en 28 andere vreemde
Oosterlingen, te zamen 47 763 zielen; en op Kandanghauer
uit: 7 Europeanen. 50 415 Inlanders, 730 Chinezen en 33
andere vreemde Oosterlingen, te zamen 51 185 zielen;
zoodat bij eeno vergelijking met het totaal-cijfer van
1870 (89 648) de bevolking op die landen in 1871 met
9300 zielen zou zijn toegenomen , 't geen vermoedelijk evenwol alleen aan eene betere telling is toe te schrijven.
De eenige cultuur, op groote schaal hier gedreven, is
die van de rijst, waarvan Indramaijoe-West in 1871 ,
419 041 pikols leverde, tegen 280 976 in het vorige j a a r ,
en Kandanghauer 582 696 pikols, tegen 303 075 in 1870;
alzoo te zamen 417 686 pikols meer.
Het product was van uitmuntende qualiteit en behaalde
op do Europescho markt hooge prijzen. De fco/yj/cultuur
op deze landen is van weinig beteekenis , en de suikerc\i\tuur in hare opkomst. In 1870 werden van het huurland
Kandanghauer p. m. 60 bouws aan een Chinees verhuurd
voor den aanplant van suikerriet. Van deze uitgestrektheid werden evenwel slechts p. m. 20 bouws ontgonnen en beplant, waarvan in 1871 zijn verkregen ruim
700 pikols suiker of p. m. 35 pikols per bouw.
Ook de klapperteelt is, ofschoon de bodem zich voor
deze cultuur bijzonder eigent, van weinig belang. Als tweede
gewassen worden verbouwd djagong, indigo , katjang, enz.

Tabak wordt alleen voor eigen gebruik verbouwd.
Omtrent de />at#cultuur valt weinig bijzonders te melden.
De productie bedroeg 261 140 tjaings van 1000 katties (of
ongeveer 1305 700 pikols rijst), tegen 215 593 tjaings padi
(of 1077 900 pikols rijst) in 1870. De rijstpryzen waren
middelmatig.
De vaniUeooi<st van 1871 bedroeg 108 kilo's (tegen 81
kilo's in 1870) en bedong op de Europesche markt goede
prijzen.
Verder werden in 1871 op de landerijen van die afdeeling
nog geproduceerd 3630 kilo's notenmuscaat, 300 kilo's kruidnageUn, 25 815 gantangs katjang, 34 7 2 pikols vogelnestjes,
102 pikols klapperolie, 245 961 klappernoten en 16 kilo's
cochenille.
De klapperteelt wordt in het noordelijk en westelijk gedeelte van de afdeeling Buitenzorg op vrij groote schaal
gedreven. Op sommige landen worden de klappertuinen
der landheeren, krachtens daarvoor met hen gesloten overeenkomsten, door de opgezetenen, en op eenige andere
landen daarentegen door huurlingen, onderhouden. Onder
ultimo December 1871 waren aanwezig 103 521 vruehtdragende, en 104 298 jonge, of te zamen 207 819 klapperboom en.
De klapperolie kostte gemiddeld f 26 den pikol; de prijzen
der noten varieerden tusschen f 4 en f 6 per 100 stuks.
De veestapel bestond op ultimo December 1871 uit 108 543
buffels, 4087 runderen en 10 774 paarden.

5°. Landbouw op verhuurde landen in Soerakarta en
Djokjokarta.

Nog steeds wordt er over geklaagd dat, op weinige
uitzonderingen na , de landhuurders in dit gewest in weerwil van alle minnelijke pogingen , niet geneigd zijn nopens
de landverhuur mededeeiingen te doen , ten gevolge waarvan slechts onvolledige opgaven zijn te verstrekken. Voor
zoover die ontvangen z y n , volgen zij hieronder.

Soerakarta. Het in 1870 aanwezig aantal landbouwondernomingen in deze residentie (137) werd in 1871 met
zeven vermeerderd. Op 67 landen werd kofflj geteeld , op
21 suiker, op 18 indigo, op 16 tabak, op 7 koffij en indigo, op 4 koffij en suiker, op 3 kof fij en tabak, op 2
suiker en indigo, op 1 koffij, suiker en indigo , op 1 koffij ,
vanille en peper , op 1 koflij en cacao, op 1 suiker en tabak ,
op 1 indigo en tabak en op 1 tabak en vanille.
Onder ultimo December 1871 waren op de huurlanden
aanwezig 37 627 000 koffljboomen , waarvan 25 538 000
vruchtdragende en 12 089 000 jonge boomen.
Vergeleken met de opgaven over 1870 (21 921 000 vruchtdragende en 11 952 000 jonge boomen) wijzen die cijfers
eene vermeerdering aan van respectivelijk 3 617 000 en
137 000. Toetst men ze evenwel aan die over 1869, dan
vindt men eene vermindering van 57 000 vruchtdragende en
3 102 000 jonge boomen. Er bestaat echter geen zekerheid
omtrent de juistheid der verkregen opgaven. De meeste
landhuurders bereiden de koffij op de West-Indische wjjzo ,

Bijlagen.
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waarmede een tweeledig doel wordt bereikt: besparing van
handenarbeid en verkrijging van een meer gowilde koffijsoort. De productie bedroeg 70 668 pikols tegen 09 773
pikols in 1870.
Van 22 der gedurende hot jaar 1871 in werking zijnde
«m'terfabrieken werden opgaven ontvangen. Daaruit bleek
dat van eene uitgestrektheid rietaanplant van 2968 bouws,
verkregen waren 114 065 pikols suiker, of gemiddeld 38,43
pikols per bouw. Het hoogste gemiddeld productiecijfer
werd bereikt 'door de onderneming Goondang winangoen ,
w e l k e , meteen aanplant van 293 bouws , een oogst maakte
van 19 906 pikols of 67,94 pikols por bouw. Verder prodnceerden nog 5 ondernemingen rospectivetijk 20 0 0 0 ,
17 0 0 0 , 1 6 1 8 3 , 14 500 en 12 800 pikols, terwy'lde overige
fabrieken grootendeels van geringe beteekenis zijn. Het
hoogste aanplantcijfer voor eeno onderneming bedroog 600 ,
het laagste 6 bouws.
De fabriek Malangdjiwa van pangeran MANGKOENEGORO ,
leverde, met een aanplant van 460 bouws. eene productio
van 13 000 pikols , of gemiddeld 28,26 pikols per bouw.

De weersgesteldheid was in 1871 voor de suikercultuur
vrij gunstig.
Buiten de door de inlandscho bevolking veel voor blaauwverwerijen geteeld wordende indigo, besloeg de aanplant
der landhuurdors eene oppervlakte van 4053 bouws, waarvan verkregen werd eene productie van 85 800 kilo's of
gemiddeld 21l/ 4 kilo per bouw.
De op de huurlanden geoogste tabak bedroog 5090 pikols
en werd verkregen van 778 b o u w s , hetgeen gemiddeld
eene opbrengst van 6*/|| pikol per bouw aanwijst. Hoewel , ten gevolge der voor de tabakscultuur minder gunstige
weersgesteldheid, de verkregen hoeveelheid niet zoo belangrijk was als men had verwacht, was zij toch van goede
qualiteit en behaalde in Nederland zeer goede prijzen.
Dien ten gevolge schijnt aan deze cultuur meer uitbreiding
te zullen worden gegeven.
De opbrengst in de laatste vijf jaren dezer vier hoofdcultures , op de ondernemingen waarvan inlichtingen zijn ontvangen, blijkt, ook in verhouding tot den aanplant, uit
de onderstaande aantooning.
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De padi-oogst op de bewaterbare sawah's w a s , door de
vele regens, niet gunstig. Ziekte onder het padigewas
word echter niet waargenomen , en do aanplant ook niet
door ongedierte aangetast. De padiprijzen varieerden van
f 2,71 tot t 3,21 en die der rijst van f 5,43 tot f 6,42 per
pikol.
De tweede gewassen hebben goede uitkomsten opgeleverd,
zoodat de bevolking voldoende in hare levensbehoeften
heeft kunnen voorzien.
De katoen- en staartpepercultuur wordt op de aan E u ropeanen verhuurde landen niet aangetroffen. De laatstgemolde wordt slechts hier en daar , de eerst^enoomde
echter meer algemeen door den inlander voor huisselijk
gebruik aangekweekt.
Op enkele landbouwondernemingen werden buiten de
boreids behandelde vier hoofdcultures ook nog — hoewel
op geringe schaal — geteeld, cacao, peper, vanille en
notenmuscaat. Van de cacao (met welke cultuur de inlander, voor zoover bekend i s , zich evenmin inlaat als
met die van peper, vanille en notenmuscaat, worden
slechts op drie ondernemingen aanplantingen gevonden ;
van vanille op é é n ; van notenmuscaat op drie en van peBijblad van de Nederlandsche Staatscourant. — 1 8 7 2

per mede op drie huurlanden. De productie dier artikelen bedroeg voor zoover opgaven ontvangen zijn:
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De op de huurlanden aanwezige veestapel bedroeg, voo r
1873.
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zoover de ingekomen opgaven strekten , uit: 57 990 buffels,
7962 runderen, 809G paarden, 16 626 schapen en 2509
geiten. Het aanzienlijk minder opgegeven getal rundoren
in vergelijking 'met do cijfers van 1869 en 1870 (54 010
en 45 239), wordt niet toegelicht. Het aantal geiten werd
in 1869 en 1870 opgegeven te zyn 11 487 en 9952 stuks.
Djokjokarta. Het aantal huurlanden bleef ook in 1871
onveranderd, on bedroeg alzoo 58. Op 43 landen werd
indigo geplant, op 7 tabak, op 5 suiker, op 1 klappers,
op 1 indigo en tabak en op 1 suiker, indigo en tabak.
De oogst van padi en tweede gewassen was gunstig. Do
gemiddelde prijs der padi was f 4,18, die der rijst 1ste soort
f 8,60 & en der tweede soort f 7,635.
Volgens ontvangen opgaven bedroeg het cijfer der klapperhoornen plus minus 1333 000, waarvan 752 000 vruchtdragende en 581000 jonge boomen, zoodat het aantal
boomen, in vergelijking met ultimo 1870, met circa 21000
werd vermeerderd
Uitheemsche katoen&oorten werden in dit gewest niet
geteeld; inlandsche slechts in onbeduidende hoeveelheid.
Op ultimo 1871 bestond de veestapel in Djokjokarta,
volgens van het inlandsch bestuur verkregen opgaven , uit:
57 473 buffels, 73 059 runderen en 7722 paarden, hetgeen,
vergeleken met het vorige j n a r , eene vermeerdering aangeeft van 5055 buffels en 9784 runderen, doch eene vermindering van 552 paarden Deze cijfers schijnen echter
evenmin vertrouwbaai', als die van Soerakarta. Alhoewel,
bij ieilere geschikte gelegenheid, de inlandsche hoofden op
hot wenschehjke worden gewezen, om het paardenr.'is te
verbeteren, wordt daaraan echter bijna niets gedaan. Van
heerschende ziekten onder het vee werd in dit gewest niets
vernomen.
b. Bosch wezen.
De hoogere prijzen, welke in 1870 voor het djatihout
werden verkregen, ondergingen in het afgeloopen j a a r
eenige daling, ten gevolge van meerderen houtaanvoer.
Te Batavia werd de prijs teruggebragt op f 60 a f 70 den
kubieken meter, terwijl die te Soerabaija daarmede ongeveer
in gelijke verhouding stond, wanneer de vervoerkosten
naar Batavia in rekening gebragt worden.
De uitvoer van djatihout naar buiten's lands was onbeduidend; slechts eene geringe hoeveelheid van ruim 5 kubieke meters, vermoedelijk om te dienen tot proef, werd
naar Pcrzie en de Kokos-eilanden gezonden. Volgens mededeeling van de kamer van koophandel en nijverheid te
Batavia werd, door een Engelschman , bij de Rotterdamsche
Bank opgekocht voor eene waardo van f 30 000 aan dj atihout, afkomstig van de houtkap-onderneming Blitar (Kedhï).
Dit hout was bestemd om naar China te worden gezonden.
De inkoop geschiedde tegen een prijs van 30 pet. boven
het gouvernements-tariéf.
Aan het voornemen om eeno kleine hoeveelheid djatihout,
afkomstig van diezelfde onderneming, bij wijze van proef,
naar eene der voornaamste Nederlandsche en Engelsche
houtmarkten te zenden (zie vorig verslag blz. 188), is in
1871 geen gevolg gegeven.
In de behoefte aan djatihout voor 's lands dienst is in
het afgeloopen j a a r op verschillende wijzen voorzien: zoowel door aanschaffing bij contractanten voor de exploitatie
van boschperceelen met vrye beschikking over het gekapte
hout als door inkoop bij anderen uit de tweede hand;
terwijl in sommige gewesten ook werd gebruik gemaakt
van djatihout, afkomstig uit den tijd der voormalige houtstapelplaatsen.
Do houtkap-ondernemingen. met verpligte levering van hout aan den lande, hebben mede in
de behoefte voorzien.
Ten dienste van het departement der burgerlijke openbare werken werd bovendien eene aanzienlijke hoeveelheid
djatihout gebruikt dat op daartoe verleende lastgovingen,
overeenkomstig art. 33 en 44 van het boschreglement
(Indisch Staatsblad 1865, n°. 96), uit de in de bosschen
verspreid liggende doode en omgevallen stammen verkregen werd.
Het departement der marine voorzag zicb hoofdzakelijk
van b o u t , afkomstig van de houtkap-onderneming Fai engan
in de residentie Kern bang, eene boschexploitatie daarvoor
destijds opzettelijk in het leven geroepen. Bovendien werd

door contractanten met vrjje beschikking over het door
hen gekapte hout, eene zekere hoeveelheid geleverd bij
aanneming.
Do behoefte aan djatihout doet zich meer en meer gevoelen.
Om ruimer in de locale behoeften te kunnen voorzien
en meer hout in den hamiel te brengen, besloot de Indische
regering nog enkele kleine boschperceelen, door uitbestoding bij inschrijving, in exploitatie to brongen
Dien ten gevolgo werden in 1871 drie uitbestedingen
gehouden op den voet van art. 9, lit. a , van het boschreglemont, namelijk met vrijo beschikking over het to
kappen hout. Bij de op den SOsten October 11. gehouden
uitbosteding (Javasche Courant 10 October 1871) van hot
boschperceel R'<rabos, gelegen in het district H o d j a , residentie Samarang, zijnde een doodgekapt gedeelte van een
in 1867 vruchteloos uitbesteed boschperceel, groot 1021
bouws, werd een gunstig resultaat verkregen. Het perceel , 188 bouws groot, werd aan den hoogsten inschrijver
voor eene som van f 75 120 toegewezen, om leeg te kappen
binnen den tijd van drie jaren , gerekend van 1 Januarij
1872. Daarentegen heeft niemand ingeschreven voor eene
uitdunning van hot bosch Bedji-Balapoelang in T a g a l ,
noch over het kappen on uitslepen van het daarin staand
en omgevallen hout, waarvoor (blijkens het vorig verslag)
op den 15den Maart 1871 eene uitbesteding zoude worden
gehouden. Eene heruitbesteding evenwel van dat perceel
i Javasche Courant 8 December 1871) gelukte en de exploitatie werd gegund tegen betaling vau f 0,50 voor eiken te
kappen en uit te slepen kubieken meter hout.
Do uitbesteding (Javasche Courant 10 October 1871) der
bosschen Soegiehmanèh en Kedoengdjati, beide gelegen in
het district Singenkidoel, afdeeling Demak (Samarang)
slaagde niet.
In 1871 kwamen in werking de ondernemingen Padang
en Kawak in Japara en Djatisari in Pekalongan , die ulle
(blijkens het voorkomende in het vorig verslag , bladz. Iö9)
in 1870 waren toegewezen.
Do houtkap-onderneming Tempoeran (residentie Samarang) liep met ultimo April 1871 ten einde. Aandencontractant werd vergunning verleend om het nog resterende
reeds door hem gevelde hout tot ultimo April 1873 te
mogen uitslepen.
Omtrent de twee aan de Nederlandsen-Indische H a n delsbank (geheel of gedeeltelijk) toebehoorendo houtkapondernemingen wordtin het verslag dezer iustelling gezegd,
dat ééne onderneming wol is waar hare uitgaven ruim
dekt en voor later tijd goede winsten kan afwerpen, maar
dat dit vooruitzigt voor de tweede ondernoming , ten gevolge
van den ongnnstigon gang van zaken, niet bestaat. Deze
toch blijkt, in strijd met de vroeger daarover uit Indie
gekomen berigten, eenegansch onvoordeelige zaak te zijn,
in zooverre als de verpligte aanbreng en levering te
Samarang van het gekapte hout aan het Gouvernement,
naauwelyks de onkosten van exploitatie en vervoer dekt.
Ook de quantiteit van het nog ongekapte h o u t , valt bij
vroeger ontvangen berekeningen tegen. Van beide ondernemingen bedroeg het debiet van hout in 1S70 omstreeks
f 450 000. Verdere bijzonderheden omtrent de houtkapondernemingen worden aangetroffen in bijlage Q Q .
Magtiging is verleend om in den loop van het j a a r 1872,
mede op den voet van art. 9, lit. a, van Indisch Staatsblad
1865, n°. 96, bij inschrijving ter exploitatie aan te bieden
twee in 1867 vruchteloos uitbestede boschperceelen, het
eene gelegen in de residentie Rembang, het andere in
Soerabaija; als ook om in het laatstgenoemd gewest en in
de residentie Probolinggo eene uitbesteding te houden voor
bet uitdunnen van enkele djatibosschen, mitsgaders het
zuiveren dier bosschen van het daarin staand en omver
liggend hout, tegen betaling aan den lande van eene zekere
som per kubieken meter. Eindelijk rog werd het noodige
voorbereid om in dat j a a r in de resideutian Rembang en
Japara een boschperceel uit te besteden.
In den toestand der onder geregeld beheer gebragte
djatibosschen is eenige verbetering te bespeuren. Sedert de
reorganisatie van het boschpersoneel (Indisch Staatsblad
1869, n°. 11) kan daaraan thans meer zorg worden besteed
dan vroeger. De boschpolitie waakt zoo veel zij kun tegen
beschadiging en vernieling. Aan wederbeplanting van vernielde djatibosschen en bijplanting van bestaande djatituinen
werd in het afgeloopen j a a r meer uitbreiding gegeven.
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In de verschillende gewesten op J a v a werden gedurende
den westmoesson van 1870/71 ruim 230, en op de uitgekapte
perceelen der houtkapondernemingen 467 bouws met djati
bijgt plant. Hieronder is evenwel niet begrepen de wederbeplanting met djati die voor de houtcor.tractanten verpligtend was op de perceelen, welke door hen waren uitgekapt.
Do meerdero zorg dio ook aan de niet onder geregeld
beheer gebragte djatibosschen wordt besteed en de maatregelen om het kappen daarin zoo voel mogelijk te beletten ,
geven het vooruitzigt dat hun toestand langzamerhand
geheel zal verbeteren.
Bij gouvernementsbeslnit van 16 November 1871, n°. 10,
werden do beginselen vastgesteld welke moeten worden in
acht genomen bij de grensbepaling on afbakening, ouder
leiding en toezigt van het boschpersoneel. van do onder
geregeld beheer gebragte landsdjatibosschon op Juva en
Madura. De grenzen van ieder bosch of boschcomplex
zullen, in overleg onder andere met de dessahoofdon en
ingezetenen, zoodanig geregeld moeten worden , dat het een
aaneengesloten, afgerond geheel vormt, en daar buiten
vallen de in wildernissen ontaarde vèr uitstekende gedeelten ,
welke niet dan mot grooto kosten weder door goed djatiplantsoen te vervangen zijn. Bouw- en kamponggronden,
waarvan de inly ving by het aangrenzende bosch wenschelijk
wordt geacht, mogen niet daarbij getrokken worden, dan
alleen wanneer de actuele bezitters, volgens bestaande bepalingen of gebruiken, geene regten daarop kunnen doen
gelden, of, anders, met hunne volle bewilliging. In beide
gevallen kunnen aan zoodanige personen andere, in de nabijheid gelegenen niet bij de bosschen in te lijven, woeste
gronden in ruil worden aangewezen of afgestaan. Omtrent
de benuttiging van het houtgewas, dat aldus van het eigenlijke bosch afgescheiden i s , daaronder begrepen de op de
omliggende gronden verspreide djatiboomen en stammen,
is wijders bepaald, dat de exploitatie daarvan, voor bijzondere rekening, achtereenvolgens bij perceelen wordt
uitbesteed door of namens den directeur van binnenlandsch
bestuur, onder nadere goedkeuring der Regering
Daar,
waar zoodanige uitbesteding geen kans van welslagen oplevert, dan wel de gehouden uitbesteding mislukt is, zal
het bedoelde hout, op magtiging van genoemden directeur,
voor rekening van den lande worden verzameld, om daarna
by geschikte partijen in het openbaar verkocht, of tegen
do geschatte waarde, ten behoeve van 's lands dienst, voor
speciale bouwwerken verstrekt te worden. In dit geval zij
er zooveel mogelijk naar te trachten om met de bevolking
overeen te komen, in dier voege, dat zij, alleen tegen afstnnd van een gedeelte van het hout of ingebruikgoving
van den grond waarop hot zich bevindt, zich met den aankap on de verzameling van het overige hout belasto. Waar
zoodanige regeling niet mogelijk i s , geschiedt de verzameling in daghuur.
Onlangs zijn door het Indisch bestuur voorstellen gedaan
tot herziening van het reglement op het boschwezen.
Aan het voornemen om enkele wildhontbosschen onder
een meer geregeld beheer te brengen (zie vorig verslag
bladz. 189 en 190), kon in het afgeloopen j a a r nog geen
gevolg worden gegeven. Nadat gedurende 1871 eenige geringe uitdunningen hadden plaats gevonden, werd het aantal
der vroeger door de bevolking in geregelde tuinen aangeplanie djatiboomen onder ultimo December j l . op 19 milïioen geraamd. D J langs wegen geplante boomen, ton bedruge van ongeveer 2 millioon stuks, verminderden door
uitsterven, gedurende 1871, met eene kleine hoeveelheid.
Aunplantingen van wildhout in de Preanger regontnchappen in afgeschreven kofnjtuinen hebben gedurende het
j a a r 1870/71 niet plaats gehad. Het noodige wordt verrigt
om die soort van aanplantingen in den vervolge aldaar
gewijzigd voort te zetten.
Van de werkzaamheden der medio 1871 ontbonden commissie voor de opneming der djatibosschen op J a v a , dat
is van die djatibosschen welke in aanmerking kwamen om
onder geregeld beheer te worden gebragt, zyn uitgesloten
gebleven de residentien Bantam , Batavia, Banjoemas,
Bagelen, Kadoe , Djokjokarta, Banjoewangi en Madura.
In deze gewesten toch worden öf in het geheel geene, of
slechts zulke djatibosschen en aanplantingen aangetroffen
als aanvankelijk van geen genoegzaam belang te achten
zijn om onder geregeld beheer te worden gebragt. In de

overige gewesten zijn de djatibosschen (hotzij al of niet
onder goregold beheer), als ook de djnti-aanplantingen opgometen en in kaart gebragt. Daarbij werd uitgegaan van
de waarschijnlijkheid, dat dezo bosschen en aanplantingen
achtereenvolgens alle onder geregeld beheer zouden komen.
De overige bosschen en aanplantingen werden tegelijker
tyd in kaart gebragt, daar zulks, door hunue ligging te
midden of naby de andere bosschen, en mot het oog op
hunne betrekkelijk geringe uitgestrektheid, geen noemenswaardigen invloed had op den omvang der werkzaamheden
Door de commissie zijn afzonderlijke kaarten gemaakt van
de djatibosschen en aanplantingen in de residentien Krawang, Preanger regentschappon , (afdeeling Soemedaug) ,
Cheribon , Tagal . PekaJongan , Samarang, Soerakarta
(voor zoaveol het keizerlijk grondgebied betreft), Madioen,
Kediri, J a p a r a , Rembang , Soerabaija , Pasooroean, P r o bolinggo en Bezoeki. Exemplaren dier kaarten op de schaa
deels van 1:10 000 , deels van 1: 25 000 , zijn aan de houtvesters verstrekt, ter gebruike en ter bijhouding, ieder
voor zooveol zijn boschdutrict botreft.
Aan de opruiming der drie houtstapelplaatsen, genoemd
in de beide vorige verslagen , kon , om de vroeger vermelde
redenen, wederom in 't afgeloopen j a a r geen gevolg worden
gegeven. De in 1870 ter hoofdplaats Tagal aangelegde
hulp-houtstapelplaats werd in 1871 voorzien van 487 stuks
houtwerken. Verder bestond het voornemen om in dat
gewest nog twee hulp-stapelplaatsen op te rigton , die , even
als die ter hoofdplaats, beheerd zullen worden door het
personeel bij het boschwezen.
In do verschillende gewesten van Java werden gedurende
1871 uit de djatibosschen. zoomede uit 's Innds wildhoutbosschen, op daartoe vorleende lastgevingen ten behoeve
van den lande, 78 728 stuks, en krachtens vergunning,
ten dienste van particulieren , 59 841 stuks houtwerken
verkregen, een inhoud vertegenwoordigende van respectivelijk
11606 " ,0 en 2 4 6 1 " 1 kubieke meters en eene tariefswaarde
van f 261434 en f 23 253. Voor laatstbedoelde houtwerken werden in 's lands kas gestort f 9220. Bovendien werd geïnd f 269 voor ;i50 stuks sadingspalmen ,
op daartoe verleende vergunning gekapt, en eene som van
f 46 6 6 3 , voor publiek verkochte, afgekeurde en verstrekte
houtwerken. Do verkochte, afgekeurde en verstrekte houtwerken , afkomstig van den voorraad op de stapelplaats
te Djoeroek (Soerakarta) , bragt voorts f 3185 op, terwijl
aan boeten, door houtcontractanten verschuldigd, eene som
van f 727 werd ontvangen.
Ten einde eenigermate te voorzien in de behoefte tot
uitbreiding van het boschpolitie-personeel in sommige districten , in verband met de omstandigheid, dat do oppassers
te paard, gedeeltelijk ten gevolge van sedert gewijzigde
toestanden, niet beantwoorden aan het doel, is bij Indisch
besluit van 25 Januarij 1872, onder nadere (en sedert
verleende) goedkeuring des Konings, de bestaande organisatie van het personeel bij het boschwezen op J a v a en
Madura (Indisch Staatsblad 1869, n c . 11) zoodanig gewijzigd dat, in plaats van do daarbij toegestane 16 oppassers
te paard, zullen worden in dienst gesteld tien boschwachters
en tien oppassers.
In verband met de aanhangige voorstellen tot herziening
van het boschreglement, was het denkbeeld in overweging
om de thans op J a v a bestaando tien bcschdistricten , waarvan sommige blijken te uitgestrekt te zijn, zoodanig te
splitsen en te verdeelen, dat in stede daarvan 13 boschdistricten worden verkregen , en daarin alsnog op te nomen
die gewosten binnen welke bosschen en djati-aanplantingen
zijn gelegen, die thans nog van een technisch beheer zijn
uitgesloten. Uitbreiding van het technisch personeel bij
het boschwezen met één houtvester 2de en twee houtvesters 3de klasse zou daarvan het gevolg moetón z ; jn.
Wegens do dringende behoefte aan technisch personeel,
zyn in het vorige j a a r twee geschikte personen, zonder
voorafgegaan examen, tot ambtenaren bij het boschwezen
benoemd, de een in Nederland de andere in Nederlandsch
Indie.
Nogtans ontbraken onder ultimo December 1871 aan de
formatie, 2 houtvesters 3de klasseen 2 adspirant-houtvesters.
Vier technische boschambtenaren van verschillenden rang
bevonden zich met verlof in Nederland.
Onlangs is, krachtens door den Koning vorleende magtiging, een te Carlsruhe voor eigen rekening in de bosch-
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wetenschappen gestuJeerd hebbond persoon, op den voet
van het Koninklijk besluit van 10 Januarij 1871, n°. 6,
gesteld ter beschikking van den Gouverneur-Generaal om
te worden benoemd tot technisch ambtenaar bij het boschwezen ia Nedorlnndsch Indie.
c.

Veeteelt.

Kene opgave omtrent de getalsterkte van den veestapel
op .Tava en Madura, met uitzondering van de Vorstenlanden ,
is vervat in den hierbij ovorgelegden staat (bijlage B R ) .
Blijkens die opgaven bedroegen de totale cijfers onder
ultimo 1871:

tegen

buffels.

runderen,

paarden,

1 466,600

1 254,300

588,800

2 507,300

1251,700

584,500

onder ultimo 1870 , zoodat de veestapel met 2600 runderen
en 4300 paarden vermeerderd, doch daarentegen met 40 700
buffels verminderd zou z\jn. Daar die cijfers echter ontleend
zijn aan opgaven van de inlandsche hoofden , valt op hunno
juistheid weinig staat te maken. De vermindering van het
aantal buffels had plaats in Cheribon, Tagal, Pekalongan,
Samarang , J a p a r a , Rembang, Soerabaija, Bezoeki, Banjoemas en Bagelen.
In het afgeloopen j a a r hebben zich in 6 gewesten van
Java gevallen van veeziekte voorgedaan, namelijk in K r a wang, Tagal, Pekalongan, Samarang, Rembang, Kediri
en in de afdeeling Huitenzorg. Voor het meerendoel was
die ziekte slechts van korten duur. In de residentie Re-nbang
echter, waar ook in het begin van dit j a a r wederom gevallen van veeziekte voorkwamen , was ze van meer ernstigen
aard en van langoren duur. De oorzaken dezer ziekten
worden niet alleen toegeschreven aan atmospherische invloeden , maar ook aan de slechte voeding en verzorging
der beesten. E n drietal veeartsen word naar die plaatsen
gezonden, waar de ziekte het dreigondst karakter had,
terwijl voor geïsoleerde gevallen medicijnen met gebruiksaanwijzing werden verstrekt
De belangstelling van don inlander in het verbeteren
van don veestapel, bleek over het algemeen even gering
te zijn als vroeger. Hierop maakte echter de residentie
Probolinggo bij voortduring eene gunstige uitzondering.
Omtrent den veehandel valt ook ditmaal weinig to berigten. In het regentschap Koedoes (Japara) wordt voortdurend veel levendigheid in dien handel waargenomen,
terwijl de in de residentie Madura op verschillende plaatsen
gehouden wordende vaste veemarkten, ook in het afgeloopen j a a r , druk bezocht werden door vreemde kooplieden
van den overwal. Op de markt te Limpoeng (Pekalongan)
was wederom veel vertier.
Aangaande den invoer op Java van vee van elders, valt
te vermelden, dat runderen hoofdzakelijk van Bali in
Madura, en paarden van Australië, Bima, Sumbawa,
Soemba , Timor, Rotti, Savoe on Makassar worden aangebragt.
In het belang der verbetering van het paardenras, werd
met het houden van wedrennen te Buitenzorg en het uitloven van premien , ook in 1871 voortgegaan.
De laatstelijk beschikbaar gesteldo gelden (zie het verslag van 1870, bladz. 141) voor het uitloven van premien
ten behoeve der door de Preanger- en Buitenzorgsche Wedloop-sucieteiten gehouden paarden-tentoonstellingen, zijn
voor het doel: het uitlokken van mededinging voor de invoering van deugdzame (vreemde) raspaarden, te goring
bevonden. Ten einde in die rigting en ter bevordering
van den paardenfok in 't algemeen voortaan op meer afdoende wijze te kunnen werkzaam zijn, is bij do Indische
ontwerpbegrooting voor 1873 de betrekkelijke post van
f 1000 tot f 5000 verhoogd. Van dat bedrag zou f 4000
bestemd worden voor de paarden-tentoonstelling, welke
jaarlijks door do Buitenzorgsche Wedloop-sociëteit wordt
gehouden.
De uitgifte in huur der woeste gronden, aangevraagd
voor een paardenstoeterij en veefokkerij (zie vorig verslag
bladz. 190) , heeft plaats gehad. Omtrent de fokkerij van
merinosschapen te Garoot zijn gcene nadere byzonderhedon bekend.

§ 2.

Buitenbezittingen.

Omtrent den landbouw , het boschwezen en de veeteelt in
de gewesten buiten J a v a en Madura, wordt het volgende
ontleend aan de jaarberigten der hoofden van gewestelyk
bestuur over 1871, voor zooveel mogelijk aangevuld met
wetenswaardige bijzonderheden van latere dagteekening,
aansluitende aan de mededeelingen in het vorig verslag.
V.

Gouvernement van Sumatra's Westkust.

Rijst. Hoewel de rijstcultuur bij de bovolking zeer gewild en meer dan eenige andere cultuur in aanzien i s ,
kan zij toch niet buiten gestadig toezigt van bestuurswege
worden gelaten
Vooral is dit in Tapanoli het geval,
waar de landbouw op een lagen trap van ontwikkeling
staut. Met uitzondering van deze residentie, waar de
sawahbouw eenige uitbreiding onderging, hebben in 1871
in dit gouvernement geene ontginningen op groote schaal
plaats gehad.
Voor bibiet werd het beste graan van den laatsten
oogst gebezigd.
De zaadverwisseling , welke nu en dan in de Padangsche
Bovenlanden plaats vond, was van te weinig beteekenis,
om eenen merkbaren invloed op de hoedanigheid van het
gewas uit te oefenen.
Eene hoeveelheid van 100 pikols Java-padi is kosteloos
aan de bevolking ter uitzaaijing verstrekt.
Omtrent het resultaat van dezen maatregel zijn echter
nog geen zekere berigten ingekomen.
Over het algemeen was de weersgesteldheid van 1871
voor den rijstbouw zeer gunstig, zoodat de oogst voordeelig uitviel en die van 1670 verre overtrof.
De pad i-productie en rijstprijzen waren, afdeelin«sgewijze, als volgt:

Pikols padi.

Rystprjjzen
per
pikol.

f7,00 a f7,50

Padangsche Bovenlanden

.

3 202 300

Padang en Ommelanden .

.

92 700

1)

n

Zuidelijke afdeeling van P a 476 000
Priaman

. . . . . . . .

Aijer Bangies en Rau.

306 600

.

.

157 000

Tapanolie (zonder Nias) .

.

352 800

T e zamen .

.

4 587 400

n

6,50 i
n

7,00 n

»

8,50
«

8,00

In 1870 bedroeg de padi-oogst 4 068 200 pikols. zoodat
de meerdere opbrengst in 1871 op 519 200 pikols werd
getaxeerd.
Ten gevolge van den gunstigen oogst waren de rijstprjjzen in dat j a a r , ondanks den minderen aanvoer van
Java , veel lager dan in 1870.
De invoer van rijst beliep eene geldswaarde van f108 788.
Uitvoer geschiedde alleen tusschen de kustplaatsen onderling.
«
Klappers. Van uit Nias, Singkel, Baros en andere
kustplaatsen werden in den laatsten tyd voel gedroogde
klappers naar Poeloe-Pinang uitgevoerd.
De uitvoer van Aijer-Bangies en Poeloe-Tello bedroeg
respectivelijk 251800 en 42 700 klappers en van laatstgenoemd eiland 4344 pikols olie.
Bij gemis van behoorlijke controle kan de productie
zelfs niet bij benadering worden opgegeven.
De oogst moet echter aanzienlijk geweest zijn , daar de
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aan plantingen noch van ziekte noch van insecten hebben
te lijden gehad.

Westkust eene gewenschte verbetering te brengen , is tot
dusverre, om verschillende redenen , geen uitvoering kunnen
gegeven worden.
In Sipirok, residentie Tapanoli, breidt zich de aanleg
van kofïijtuinen in den omtrek der kampong meer en meer
nit en leveren zij goede resultaten op.
In Groot en Klein Mandheling neemt het aantal v r y willige koffijaanplantingen op de ladangs toe. Het aantal
in dit gouvernement onder ultimo 1871 aanwezige koffij boomen wordt geraamd op 169 543 422 stuks.
Deze cijfers verdienen evenwel geen onvoorwaardelyk
vertrouwen, omdat het schier onmogelijk is, om de zoo
wijd en zyd verspreide aanplantingen behoorlyk te tellen.
Deze opmerking heeft evenzeer betrekking op de overige
cijfers, op den staat (bijlage S S ) voorkomende.
De weersgesteldheid w a s , behalve in de residentie
Tapanoli, voor de koffijcultuur niet gunstig
Door de vele regons en de hevige winden, tijdens de
boomen met vruchten beladen waren , ging veel product
verloren. Toch was de oogst op sommige plaatsen in
vergelijking met de laatst voorgaande j a r e n , gunstig te
noemen.
In 't geheel werden 155 5!8pikols koffij b\j de inkooppakhuizen ontvangen.
De afloop der driomaandelijksche koffij veilingen gedurende 1870 en 1871 te Padang gehouden, was aldus.

Kofflj. Van bestuurswege wordt zooveel mogelijk alles
in het werk gesteld om de bozwaren tegen deze cultuur,
waar die mogten bestaan, uit den weg te ruimen. W a a r
het aanleggen en onderhouden van grooto gerogeldo tuinen
tegenzin opwekte, werd aan de bevolking toegestaan in
de nabijheid der kampongs kleine aanplantingen te doen.
Ten gevolge van de ongeschiktheid van den grond werd
de bevolking van de districten Troesan , Piiinan en Baijong ,
in de afdeeling Painan , van deze verpligte cultuur ontheven.
Zoo als reeds in vorige verslagen werd medegedeeld,
treft men alleen in de afdeelingen Mandheling en Ankola
geregeld aangelegde kofïijtuinen aan.
E l d e r s , hoezeer op het nadeeligo harer plantmanier gewezen , blyft de bevolking de voorkeur geven aan aanplantingen in bosschen en kampongs, waar de boomen
zeer digt op elkander staan , hetgeen, volgens den inland e r , een voorbehoedmiddel is tegen het welig opschieten
van het onkruid, doch met het oog op de goringheid der
productie zoowel als op de uitputting van den grond,
inderdaad afkeuring verdient.
Aan het op bladz. 191 van het vorige verslag vermelde
voornemen der Indische regering , om door de zending
van een in de koffijcultuur ervaren ambtenaar in den
achterlijken toestand van de koffijcultuur ter Sumatra's

VEILINGEN.

DATUM.

Soort

Hoeveelheid

der

in

koffij.

pikols.

Junij
October 1860, September 1871 . : .
December

Gemiddeld

Gemiddeld

Hoeveelheid

per

Opbrengst.

per

Opbrengst.
pikols.

pikol.

pikol.

590 520

36,007

36 400

f' 1357 010

800

11450

14,312

1400

20 250

14.464

44 400

l 531 460

34,492

40 000

1 464 770

36,619

2 000

22 530

11,265

2 200

35 140

15,972

39 800

1 266 570

31,82'

45 400

1 890 520

41,641

2800

25 240

9,01*

2 600

59 210

22,77 3

56 400

1 928 920

34,20

40 200

1 796 590

44,691

1800

48 710

27,061

16 400
Maart

1871.

18 70.

f

37,28

1200

15 080

12,566

157000

f 5 317 470

33,86 3

162 000

f 6 508 890

40,178

6 800

74 300

10,92«

8 000

163 310

20,41 •

a. Toor de eerste soort waren 46 200 pikols in veiling aangeslagen , doch de verkoop van 6400 pikols werd opgehouden, wegens het niet
bereiken van den limite-prijs.
De qualiteit van het product was, zoo als de hooger
staande veilingsprijzen doen zien, gedurende het j a a r 1871
over 't algemeen zeer goed. Ook de verhouding tusschen
de levering van 1ste en 2de soort koffij was bevredigend.
Wel liet de sortering op enkele plaatsen te wenschen
over, doch het bestuur bleef niet achterwege daartegen
ten spoedigste de noodige maatregelen te nemen.
Het vervoer der koffij van uit de inkooppakhuizon naar
de doorvoer-en hoofdpakhuizen, geschiedt door aannemers.
De aannemer van het vervoer van Padarig-Pandjang
naar Padang kwam in het laatst van 1871 zijne verpligtingen niet naar behooren n a , ten gevolge waarvan de
pakhuizen vol geraakten en zelfs vrees voor gebrek aan
ruimte ontstond. De verpligtingen van den aannemer
werden echter tijdig onder 's hands door een ander overgenomen, zoodat de afvoer nog met spoed en naar behooren kon plaats vinden.

De uitvoer van koffij voor P a d a n g , wordt over de laatste
vijf jaren opgogeven het volgend aantal pikols te hebben
bedragen :

Jaren.

Noder- Enge- Amerika.
land. land.

! Cali- Ara\fornie. bie.

Java

Totaal.

i

1867.
1868.

48 418

n

112 338 282

57 147 3550 3494

»

112 609

81 521 8861

n

1

203 002

n

n

160 130

1869.

56 166

204

95 278

8482

1870.

37 032

i

83 306

2188

n

107

122 633

130 956

»

70 288

8586

»

•

209 830

1871.
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Tabak. Ofschooon in de residentie Padangsche Boven'linden gronden worden aangetroffen, die voor deze cultuur
Nij uitnemendheid geschikt zijn, zoo is de aanplant van
iabak toch van weinig beteeukenis. Onbekendheid met de
bereidingswijze, waardoor het product van inferieure
qualiteit blijft, wordt als reden opgegeven van de geringe
ingenomenheid dor bevolking met deze cultuur. Door gemis van controle kan de oogst zelfs niet bij benadering
worden opgegeven. De belangrijke invoer van tabak van
J a v a en van do oostkust van Sumatra bewyst dat de
productie voor de consumtie lang niet voldoende is.
Muscaatnoten. Aanplantingen
in den laatsten tijd niet plaats
De uitvoer van muscaatnoten
slechts 137 en 40 pikols , tegen
in 1870.

op groote schaal hebben
gehad
en foelie, bedroeg in 1871
respectivelijk 3016 en 5 8 5 ,

Katoen , kassia , gambier , peper , suiker. Omtrent deze
cultures is sedert het vorige verslag niets by zonder meldenswaardigs mede te deelen.
Kina. De kina-aanplantingen in de residentien Padangsche Bovenlanden en Tapanoli beproefd, hadden veel te
lyden van eene soort van rups of worm. Nadat de insecten
zooveel mogelijk waren gedood , ontwikkelden zich de
kwijnende boomjes op nieuw. Gunstige berigten kwamen
in omtrent den stand eener aanplanting van plus minus 300
kina-koompjes , in Sipirok , residentie Tapanoli. door een
zendeling aangeplant, aan wien, op zijn verzoek, van
gouvernementswege - zaad werd verstrekt.
Bosschen en boschproducten. Het groote belang, dat de
telegraphie in 't algemeen heeft bij de productie van getahpertja, noopte den hoofdingenieur, chef van dien tak van
dienst, om de aandacht te vestigen op de ruwe wijze,
waarop de bevolking de inzameling en bewerking van dit
product behandelt Naar aanleiding hiervan werden de
hoofden van gewestelijk bestuur op de Buitenbezittingen
aangeschreven om middelen te beramen tot tegongang van
dit euvel, en tevens tot bevordering der productie voor
de Kuropesche markt.
De voornaamste der boschproducten in dit gewest is
echter de kapoer baros (kamfer).
De vraag, uitgelokt door de Noderlandsch-Indische
Maatschappij van nijverheid en landbouw, of van bestuurswege, met kans op goed govolg, maatregelen waren te
nemen tot tegengang van onnoodige beschadiging der kamferbosschen ter Sumatra's Westkust, meer bijzonder in de
residentie Tapanoli, werd, na raadpleging van den gewestelijken gouverneur en den ambtenaar belast met do leidin"
der kinacultuur, door de Regering, met het oog op de
onmetelijke uitgestrektheid dier bosschen, ontkennend beantwoord. (1)
Veeteelt. Gedurende het jaar 1871 is de veestapel in
dit gouvernement niet onbelangrijk vooruitgegaan.
Op ultimo December van dat j a a r waren aanwezig:
94 200 buffels en 75 400 runderen, tegen respectivelijk
86 000 en 68 000 onder ultimo December 1670. Het aantal
paarden bedroeg onder ultimo 1871 11 293.
De toename van het aantal buffels en runderen in 1871
is grootendeels een gevolg van den grooten invoer uit de
onafhankelijke landen.
Uitvoer van vee had niet plaats. De gouvemementsveearts, die in het afgeloopen jaar een groot gedeelte van
dit gouvernement bezocht, gaf aan de bevolking verschillende wenken ter toepassing , in geval van veeziekte. Ziektegevallen-van ernstigen aard deden zich echter gedurende
1871 slechts weinig voor.
De bevolking van Painan riep de tusschenkomst van
het bestuur in om voor hare rekening eenige Bengaalsche
stieren aan te schaffen, waartoe het noodige wordt verrigt.
2\

Benkoelen.

Hijst. Over het algemeen viel de rijstoogst in 1871
redelijk uit. Eenigzins juiste cyfers te leveren omtrent de
(i) De ter zake ingewonnen adviesen zijn in November 1871 aan genoem-ie Maatschappij ter publicering in haar tijdschrift afgestaan.

verkregen hoeveelheid is niet wel mogelijk, omdat de ramingen te veel uiteenloopen. De rijstprijzen bleven op hetzelfde peil als ten vorigen j a r e ; zij varieerden tusschen f 4
en f 10 den pikol.
Door de vroeg ingevallen regens werd do aanplant op
ladangs ten behoeve van het volgende j a a r , zeer vertraagd,
waardoor hij niet overal even gunstig slaagde; vooral was
dit het geval in de afdeeling Ommelanden van Benkoelen.
Peper. De levering aan het Gouvernement was , wegens
de onbeduidendheid der cultuur, zeer gering. Zij bedroeg
in 1871 17,61 pikol zwarte en 15,55 witte peper, waarvan
in Augustus van dat jaar 25,73 pikol op publieke veiling
werden verkocht.
Kofflij'. Worden hier en daar in het binnenland slechts
enkele kleine geheel verwaarloosde koffijaanplantingen aaagetroffen, volgens den controleur van K r o ë , hield zich
de bevolking van de Marga Pengawa Lima oeloe onledig
met het vrywillig aanleggen van koffijtuinen.
Katoen, tabak, muscaatnoten. Omtrent deze cultures wordt
alleen vermeld, dat van uit Kroë 200 pikols tabak naar
Palembang zijn uitgevoerd en dat de uitvoer van muscaatnoten in 1871 122V 2 pikol beliep tegen 111% in 1870.
Klappers. De aanplant van klapperboomen wordt meer en
meer uitgebreid. Voor deze cultuur, die weinig arbeid vordert
en waarvoor de gronden lan«s de kust bijzonder geschikt
zijn, legt de bevolking allengs meer ingenomenheid aan
den dag. Op Poeloe Pisang (Kroë) wordt ten gevolge van
de stoom vaartverbinding met Engano een vrij belangrijke
handel gedreven in olie, die aldaar een goed débouché vindt.
Veeteelt. Het aantal paarden , runderen en buffels dat
onder ultimo December 1870 respectivelijk 235, 1383 en
15 558 bedroeg, klom in 1871 tot 259, 1545 en 17 377 stuks.
In de afdeeling Kroë brak in enkele marga's het miltvuur onder do buffels uit. De daartegen van bestuurswege genomen maatregelen hadden het gevolg, dat de
ziekte zich op het einde van 1871 nog slechts sporadisch
voordeed.
3°.

Lampongache districten.

Rijst. Do resultaten van de paditeelt op ladangs waren
in het afgeloopen jaar verre van gunstig. Hoewel tydig
gekapt, kon het gevelde hout door de vroeg ingevallen
regens slechts gedeeltelijk verbrand , en de noodige zaadpadi alzoo niet uitgezaaid worden. Daar de oogst in de
afdeeling Sepoeti, Toelang-Bawang, Boemi Agong en
Sekampong voor de behoefte niet toereikend w a s , zijn
aldaar ruim 20 500 pikols padi ingevoerd. De prys der
rijst steeg daar tot f 8 en f 10 den pikol.
In de afdeelingen Semangka, Tolok Betong en I V
Marga's, waar de padi 't meest op sawah's wordt geteeld,
was de productie ruimer. De padi-oogst van ladangs en
die van sawah's verkregen, bedroeg in 1871 respectivelyk
157 209 en 52 404 pikols , tegen 278 948 en 59 319 in 1870.
Ter voorziening in de behoefte op de hoofdplaats Tolok
Betong, werden in 1870 9520 en in 1871 3948V, pikol
rijst ingevoerd, terwijl de invoer van Java en Palembang
naar andere plaatsen in de Lampongsche districten in het
afgeloopen jaar 20 595 pikols bedroeg.
In de beide eerstgenoemde afdeelingen varieerden de
prijzen van f 5 tot f 8 den pikol, terwijl te Telok Betong
gemiddeld f 7,50 werd besteed.
De berigten omtrent den padi-oogst van 1872 luiden
gunstig.
Voor het op bladz. 194 van het vorige verslag bedoeld
onderzoek naar terreinen , geschikt voor den aanleg van
sawah's , werden door den resident twee zaakkundige mandoers uit Benkoelen ontboden, en onder toezigt van de
betrokken centroleurs daarmede belast.
Blijkons dit onderzoek, waarmede in .Tunij 1871 werd
aangevangen en dat thans in de afdeelingen Sepoeti, Toelang Bawang en Boemi Agong afgeloopen is, bestaat alleen
in laatstbedoelde afdeeling en meer speciaal in de distric-

[31. 2.]

isa

Koloniaal verslag van 1 8 7 2 .
ten Mengala en Abang gelegenheid voor den aanleg van
savrah's.
Peper. In den loop van 1871 zijn in de afdeeling I V
Marga's , Telok Betong en Samangka verscheidene nieuwe
penertuinen aangelegd, waardoor het aantal jonge en vruchtdragende ranken in de geheele residentie op ruim 2 millioen wordt begroot.
Ten gevolge van de zware winden gedurende den bloeitijd, bedroeg de oogst van 1871 slechts 14 000 pikols,
tegen 23 988 in 1870. In weerwil hiervan maakten de
planters goode zaken, d a a r , grootendeels ter wille van de
goede qualiteit, gemiddeld f 24 voor den pikol zwarte
peper besteed werd.
De uitvoer van peper beliep in 1871 eene waarde van
f 322 440.
Koffij. In deze cultuur was gedurende 1871 eenige vooruitgang te bespeuren. Vooral door de in dit gewest gevestigde Javanen werden niet onbelangrijke aanplantingen van
koffij gedaan.
In 1871 werden 1963 pikols koffij , tegen 1283 in 1 8 7 0 ,
uitgevoerd.
Door de minder goede bereiding laat echter het product
steeds veel te wenschen over.
De prijzen varieerden, even als in 1870, in het binnenland, van f 14 tot f' 16 en op de strandplaatsen van f 17
tot f 26 den pikol.
Katoen. De in het afgeloopen j a a r van de faktory
der Noderlandsche Handelmaatschappij ontvangen Fernambuc katoenzaden schoten , op enkele plaatsen , welig
op. Van de inheemsche soorten blijft de kapas boeloe
koetjing in den handel steeds het meest gewild.
De uitvoer van katoen bedroeg in 1870 4682 en in 1871
4799 pikols. Daar de meeste katoen voor eigen gebruik
wordt geteeld kan do oogst niet met juistheid worden
nagegaan.
Ten onregte deelde de resident ten vorigen jare het
cyfer van uitvoer mede als dat van den oogst.
De prijzen beliepen van f 8 tot f 10 den pikol.
Klappers. Deze cultuur is in het afgeloopen jaar weder
belangrijk uitgebreid.
In 1871 werden 374 900 klappers tegen 323 000 in 1870
uitgevoerd.
De invoer van olie van J a v a bedroeg 128 pikols.
Voor klappers werd gemiddeld f' 25 per 1000 stuks, en
voor olie van f 18 tot f 24 betaald.
Kina. De in October 1871 van den ambtenaar , belast met
de leiding der kinacultuur, ontvangen 76 calisaya- en 5
succirubra-plantjes zyn op de helling van de Radja Bossa
op eene hoogte van van pi. m. 5000 voet boven het oppervlak
der zee uitgeplant.
Kapoe laga of wilde kardamon. De resident heeft de aandacht gevestigd op deze eenvoudige en winstgevende cultuur,
waarop de bevolking zich eerst in de laatste twee jaren
heeft toegelegd. In korten tijd ontwikkelen de zaden of
plantjes zich tot bossen en stoelen; na verloop van een
j a a r kunnen de knollen verzameld worden, waarin het
welriekend zaad gevonden wordt. De planten vereischen
bijna geen onderhoud en schieten telkens nieuwe loten,
zoodat nagenoeg het geheele j a a r geoogst kan worden.
Palembang on Singapore zijn de marktplaatsen waar de
kapoe laga (ook wel poear lakoe genaamd) het meest gewild
is, en van waar het product naar China verzonden wordt.
De uitvoer van dit artikel, waarvoor plaatselijk f 120
<len pikol wordt besteed, bedroeg in 1871 128'/ 4 pikol, tegen
75 in 1870.
Wanneer de prys van dit artikel niet aanmerkelijk daalt,
verwacht do resident eene belangrijke uitbreiding van deze
cultuur.
Sago-palm. Op voorstel van den directeur van binnenlandsch bestuur zijn twee Ambonezen naar dit gewest gezonden, om de bevolking met het sagokloppen bekend te
maken.

De bovolking was hiermede zeer ingonomen en maakte
van het onderrigt druk gebruik, zoodat deze maatregel
de beste uitkomsten belooft. Het verblijf' dezer Ambonezen
werd dan ook nader tot ultimo Maart i872 verlengd.
Tabak, suiker en indigo. Met opzigt tot deze cultures
zijn geen nadere bijzonderheden ontvangen, dan die vermeld zijn op bladz. 194 van het vorig verslag.
Zijde. Hier en daar Werd in de kampongs, voor het
weven van kleedingstukken, zyde van eene inheemsche
wormsoort gewonnen.
Boichproducten. De uitvoer van deze voortbrengselen
bedroeg, voor zooveel kan worden nagegaan, in 1870 en
1871 als volgt:

Gotnelastiek

(pikols)

1870.

1871.

211

156

Witte dammar

»

16 341

22 957

Zwarte

»

2 058

2 246

»

36 379

49 560

Boombast (pikols)

Bindrotting (bossen)

2 218

4 138

Semamboe (stuks)

519 151

419 859

180

1 673

.

13 055

112 965

Nipa-bladeren (bossen of stuks) .

10 000

6 000

3 927

2 345

Bakanstijlen

»

MeDgarawan-plankcn (stuks)

.

Boomwa8 (katties)

In het geheel werd voor ruim f 47 000 aan boschproducten meer uitgevoerd dan in 1870.
Veeteelt. De veestapel ging in het afgeloopen j a a r weder
vooruit. Onder ultimo 1871 waren in het geheel aanwezig
739 paarden, 9819 buffels, 677 runderen, 7683 geiten en
1902 schapen, tegen respectivelyk 667, 8904, 468, 6999
en 2085 stuks onder ultimo 1870.
4°.

Palembang.

Rijst. Over het algemeen staat de landbouw in dit gewest op een zeer lagen trap van ontwikkeling. Landbouwgereedschappen worden nagenoeg alleen in de bovenlanden
gebezigd, alwaar in 1871, van bestuurswege, als proef
aan de bevolking eenige ploegen zijn verstrekt.
In de afdeeling Moesi-Ilir had het rijstgewas voel te
lijden van de walang sangit.
Eene proef, door den controleur dezer afdeeling genomen
om dit insect door middel van Zweedsche teer uit de
padivelden te verdrijven, is volkomen gelukt.
De pogingen van bestuurswege aangewend om de bevolking in de benedenlanden tot het aanleggen van sawah's
aan te moedigen vonden geen gunstig onthaal.
In de afdeelingen Labat en Tebing Tinggi, waar de
padi op sawah's wordt geteeld, werden elf waterleidingen
aangelegd.
Zoowel de cijfers van den oogst als van den uit- en
invoer van padi verdienen te weinig vertrouwen om medegedeeld te kunnen worden.
De padiprijzen varieerden van f 2 tot f 5,75 den pikol,
die der rijst van f 4 tot f 8,40.
Katoen. Deze heester, die in dit gewest op groote schaal
wordt verbouwd, bekleedt onder de tweede gewassen eene
eerste plaats.
De katoenprijzen daalden evenwel aanmerkelijk ten gevolge van den ruimen oogst. De uitvoer had grootendeels
naar Singapore plaats.
In de bovenlanden nam de aanplant ook in 1871 toe.
In de benedenlanden daarentegen vindt men slechts hier
en daar eenige boomen, welker product, door de weinige
zorg, bovendien veel te wenschen overlaat.
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Suiker. Het suikerriet, in geringe hoeveelheid aangeplant en uitsluitend voor eigen gebruik aangewend, geoft
een product van inferieure qualiteit.
Nabij de hoofdplaats Falembang en in de afdeeling
Moesi Ilir werden eenige in 1871 ontvangen stekken van
wit en zwart Cheribonsch riet uitgeplant, waarvan sommigen niet opschoten, on anderen nog niet tot vollen wasdom waren gekomen.
Du uit het sap van den arènpalm vervaardigde suiker
blijft steeds een der voornaamste artikelen van de inlandsche
markt.

Voor 100 klappers werd gemiddeld f 6 betaald en voor
een kattie olie, van 40 tot 50 cents.

Klappers.
De drassige bodem van de benedenlanden
eigent zich niet voor do teelt van deze zoo nuttigo vrucht.
Op de hoogere gronden in de benedenlanden echter treft
men vele boomon aan , vooral in de afdeeling Moesi Ilir,
waar de bevolking meer en meer overtuigd wordt van het
groote nut dezer palmsoort.

Kapok. In de districten Koba en Toboali heeft de bevolking eenige kapokboomen aangeplant, en die in laatstgenoemd district met 215 boompjes vermeerderd. Blijkt de
ingenomenheid der bevolking met deze cultuur van duurzamen aard, dan wordt verwacht dat Banka binnen kort
in eigen behoefte aan kapok zal kunnen voorzien.

Kina. Hoewel do kina-aanplantingen in do Pasoemah,
en in enkele andere afdeolingen slechts als proefnemingen
zyn te beschouwen en nog van geringe beteekenis z y n ,
laat het zich toch aanzien, dat de kinaplant daar goed
zal tieren, te meer, omdat de bevolking, die de bladeren
daarvan reeds als geneesmiddel a a n w e n d t , voor deze cultuur veel sympathie betoont.
Andere cultures. Met betrekking tot de teelt van tabak,
indigo en gambier, valt, na het medegedeelde in de vorige
verslagen , ditmaal niets meldenswaardigs te berigten.
Veeteelt. De veestapel wordt opgegeven onder ultimo
December 1871 '206 paarden, 236 rnnderen, 348 schapen ,
20 607 geiten en 11 560 buffels te hebben bedragen, tegen
res peet i vel ijk 215, 294, 3 5 1 , 39091 en 10 334 stuks in
het j a a r te voren.
5°.

Banka.

Bij een besluit van Augustus 1871 bepaalde de Indische
regering, dat de proeven tot het aanleggen van sawah'g
in het district Soengeiliat (blz. 195 van het vorig verslag)
gedurende een j a a r zouden worden voortgezet onder de
leiding van den daartoe aangewezen ambtenaar, laatstelijk
adsistent-resident van M'>ntrado.
De resultaten , dio in den aanvang van 1871 te wenschen
overlieten, waren op het einde van dat jaar beter. Van
de reeds ontgonnen en beplante sawah's , alsmede van een
aangelegd en beplant tiparveld, werden dertig bossen padi
met volle halmen en zeer goede korrels verkregen, terwijl
het zich liet aanzien dat van den nieuwen aanplant voldoende zaadpadi zou worden gewonnen.
Verscheidene van Java overgekomen landbouwers d i e ,
na ommekomst van hun verband, derwaarts terugkeerden,
werden zondor eenige moeite vervangen door Bankanezen,
die zich daartoe in meer dan voldoenden getale aanboden.
De inspecteur-honorair der cultures J . E. TEYSMAN blyft
steeds alle hoop koesteren op een goeden uitslag der proefneming. Waarschijnlijk echter zal eene jarenlange volharding
noodig zijn om tot een voldoend eindresultaat te geraken.
Ten gevolge van de ongunstige weersgesteldheid werden,
volgens opgaven der iniandsche hoofden, in 1871 in de
geheele residentie van 7610 pikols zaadpadi 68 616 pikols
rijst verkregen, terwijl in 1870 6375 pikols zaadpadi, 69 055
pikols rijst zouden hebben opgeleverd. Voor 1872 beloofde
de productie veel betere uitkomsten.
De prijzen der padi liepen van f 3,50 tot f 3,75 den
pikol, dio der ryst van f 6,50 tot f 8.
Klappers. De bevolking legde zich meer dan vroeger op
deze cultuur toe. Met zorg waakte zij voor het behoorlijk
schoonhouden der tuinen. Belangrijke klapper-aanplantingen
werden vooral in het district Muntok aangelegd.
lp het geheel werden in 1871 bijgeplant 7779 hoornen,
waarvan er 825 stierven, zoodat onder ultimo December
van dat j a a r 30 299 vruchtdragende en 69 747 jonge ofte
zamen 100 046 boomen aanwezig w a r e n , tegen 93 092 in
1870. (1)
(1) Het in het vorig verslag (blz. 195) opgegeven aantal van 91 1 00
oomen is later gebleken onjuist te zijn.

Gambier. Door den aanplant in het afgeloopon j a a r van
78 636 heesters, klom hun aantal onder ultimo December
tot 1 309 225.
Uitgevoerd worden 136,5 pikols ter waarde van f 3466,80.
De invoer boliep in 1871 slechts 14 pikols, tegen ruim
31 pikols in 1870.
Prijsopgaven zyn ditmaal niet ontvangen.

Sago. De door tusschenkorost van den directeur van
binnenltindsch bestuur van Amboina ontvangen sagopitten
en plantjes kwamen vooral te Soengeiliat goed op. Voor
dat deze plantjes tot vollen wasdom zijn gekomen, kan
omtrent den uitslag echter nog niets met zekerheid gezegd
worden.
Van bestuurswege wordt deze cultuur bij voortduring
aangemoedigd.
Opgaven omtrent den oogst en het aanwezig getal boomen
zijn ook ditmaal niet ontvangen.
Peper. De met den aanplant van peper genomen proeven
leverden over 't algemeen nog weinig resultaten op. Alleen
maakt hierop eene uitzondering het district Soengeiliat,
waar op ultimo December 1871 580 vruchtdragende en in
't geheel 1757 peperranken stonden.
Andere cultures. De teelt van koffij, kaneel en muscaatnoten laat nog steeds veel te wenschen over. De resident
schrijft dit toe aan de-gesteldheid van den bodem van Banka
die voor deze cultuur ongeschikt blijkt te zijn.
Bosschen. Goede houtsoorten worden op dit eiland in
groote hoeveelheid aangetroffen. De bevolking zoekt echter
in het kappen van timmerhout geen middel van bestaan,
uit aanmerking der vele moeiten aan het vellen en vervoeren verbonden.
Op het vellen van hout door de kolenbranders der tinmijnen , wordt van bestuurswege streng toezigt gehouden,
ter voorkoming dat gebrek aan het noodige timmerhout
in de nabijheid der bewoonde streken ontsta.
Particuliere hout-aankapondernemingen zijn er op dit
eiland niet.
Boschproducten. In 1871 werden 20 651 biiennesten goexploiteerd , die 163,98' pikols was en 395,86 pikols honig
opleverden. Voor was werd gemiddeld f 142 en voor honig
gemiddeld f 11,04* den pikol besteed.
Ofschoon de inzameling van gomsoorten niet in verhouding staat tot de ruime hoeveelheid in de bosschen van
dit eiland aanwezig. kan toch met het oog op het cijfer
van uitvoer in 1871 veilig worden aangenomen, dat in
dat j a a r veel meer is ingezameld dan in het jaar te voren.
De uitvoer van getah-pertja van Muntok bedroeg in 1870
en 1871 620 en 969 pikols, ter waarde van f39 447 en f 56 701.
6°.

Billiton.

Rijst. De padioogst was nog niet geheel afgeloopen; de
productie beloofde evenwel veel voordeeliger te zullen zijn
dan in de laatste jaren.
Volgens opgaven van de inlandsche hoofden zijn in 1871
2323 pikols zaadpadi uitgezaaid.
Ofschoon grooter dan die van 1870, toen 819 pikols
bibiet werden gebezigd, waarvan oene productie van 3242
pikols rijst verkregen werd, was toch de aanplant veel
te gering om in de behoefte aan ryst in dit gewest te
kunnen voorzien. Even als vroeger, kwam ook in 1871,
hoofdzakelijk aanvoer van elders hieraan te gemoet. Die
aanvoer bedroeg in 1871 61992 pikols . tegen 48 400 in 1870.

Bijlagen,
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De berigten omtrent de tweede gewassen luidden gunstig.
De bevolking volgde, den goeden rand van het bestuur op,
om zich op de teelt er van toe te leggen.
De teolt van klappers heeft ook in 1871 eene gewenschte
uitbreiding ondergaan, zoodat het aantal onder ultimo 1870
aanwezige boonien, ten getale van 96 247, in 1871 klom
tot 111 576.
Op het daartoe door den adsistent-resident gedaan verzoek zijn door den diroctour van 's lands plantentuin te
Buiteuzorg verschillende kokospalmsoorten verstrekt, die
in prot'fbeddingen geplant zijn. De uitslag van deze proofneming kan nog niet worden vermeld.
Het aantal rambio- of sago-, arèn- of anah- en pinangpalmon nam almede gedurende 1871 toe. Onder ultimo van
dat j a a r waren aanwezig 17 124 sago-, 5170 arèn- tn
126 887 pinang-boomen.
De teelt van den pinang-boom, meestal in do nabijheid
der kampongs, valt vooral in den smaak van den Billitonees,
omdat zy weinig zorg vereischt.
7°.

Riouw en ondorhoorigheden.

Rijst. In enkele afdeelingen , zoo als in Lingga en Noord
Bintang bestaat gelegenheid tot hot aanleggen van sawah's,
doch het ontbreekt daar aan landbouwers die met deze
wijze van cultuur bekend zijn. Van daar dat de sultan van
Lingga onlangs de tusschenkomst van het bestuur inriep
ter bekoming, voor eigen rekening, van sawah-arboidors,
die du bevolking in zijn rijk met (Ie natte rijstcultuur
zouden kunnen bekend maken. De directeur van binr.enlandsch bestuur heeft daarop het noodige gedaan tot aanworving van de verlangde landbouwers van Java.
In Siak en onderhooriglieden was do productie in 1871
over 't algemeen voldoende voor het verbruik. Alleen in
Deli was, wegens de toename der aan de tabakscultuur
verbonden Chinezen, invoer van rijst noodig.
Te Deli wordt een rystpelmolen aangetroffen, waarvan
een Chinees eigenaar is.
De uitvoer van padi bedroeg volgens raming van uit
Asahan 75 000, van Paneij 10 000 en van Bilah 12 500
pikols
De marktprijs der rijst bedroeg gemiddeld f7,95 den pikol.
Gambier. Het getal gambier ladangs, dat in 1871 in de
afdeolirgen Lingga, Zuid-Bintang en Karimon eenigzins
toenam, bleef in de andere afdeelingen van den LinggaRiouw-archipel nagenoeg stationair.
Als vrij zeker kan worden aangenomen, dat aanwezig
zijn in :
Lingga

220 ladangs,

Noord-Bintang
Zuid-Bintang
Tandjong-Pinang .
Batam.
Karimon

•

.

.

*

• 400

»

180

i

140

»

350

»

350

>

1640 ladangs.
Met uitzondering van een achttal, dat aan den sultan
van Lingga behoort, zijn al deze ladangs in handen van
Chinezen.
Volgens raming bedraagt do totale productie van gambier 275 000 pikols 'sjaars.
Eene hoeveelheid van 166 599 pikols werd, volgens opgaaf van het havendepartement, in 1871 van TandjongPinang uitgevoerd.
De pr\js van do gambier was gemiddeld f 9,54 den pikol voor de eerste, en f 8,22 voor de tweede soort.
Peper. De hooge prijzen, dio in 1871 voor de peper
werden besteed, hebben eene zoo aanzienlijke uitbreiding
van den aanplant ten gevolge gehad, dat de productie
wordt gerekend binnen 5 of zes jaren te zullen verdubbelen.
Bijblad ^en de Nederlandsche Siaata-courant —

In Lingga wordt reods de oogst van 1872 op b\jna het
dubbele van dien van 1871 begroot.
Voor de witte peper werd in hot algeloopon j a a r tot
f 56,25 den pikol betaald; gemiddeld bedroeg de prijs
echter f 38,75 den pikol.
De prijzen dor zwarte peper varieerden tusschen f21,25
en f 33,75 don pikol.
Volgens opgaaf van het havendepartement werd eene
hoeveelheid van 11 200 pikols witte en 28 561 pikols zwarte
peper uitgevoerd.
Op do noordoostkust van Sumatra, waar de pepercultuur in vroeger t\jd zulk een belangrijke hoogte had
bereikt, doch ten gevolge van aanhoudende onlusten bijna
te niet ging, begint, nu de rust weder is hersteld en de
veiligheid toeneemt, de bevolking weder werk van deze
teelt te maken. In de 'bovenlanden van Langkat, Serdang
en vooral in Bedagei valt sedert een driotal jaren op belangrijke aanplantingen te wijzon.
De planters zijn nagenoeg uitsluitend B a t t a k s , die met
de benedenlanders gemoenlijk contracten sluiten, waarbij,
tegen het genot van voorschot, levering van het product
tegen een bepaalden prijs wordt gestipuleerd.
Volgens den resident zijn in die streken gronden iu overvloed, nitnemend voor die cultuur geschikt. De sultan van
Siak gaat in het aanloggen, or.der andere van popertuinen, voor en tracht ook daar;ioor de welvaart des lands
te bevorderen. Op het eiland Kampei.dat thans nagenoeg
onbewoond i s , vond die hoofdambtenaar nog prachtige
pepertuincn, die sedert f865 verlaten waren.
Sago. In de afdeeling Lingga , waar de sagoculf uur in
do laatste jaren is vooruitgegaan, zijn op hut eiland van
dien naam do grootnte aanplantingen. Behalve 22 tuinen,
die aan Chinezen toobehooren , zijn al de overige in handen
van Maleijers. De productie bedraagt gemiddeld 4 pikols
ruwe sago per boom en wordt geschat op 5000 pikols
'smaands; die van Manda en lgal op ruim 3000 en die van
Reteh op ongeveer 500 pikols 's maands. Het product wordt
meestal door de Chinezen opgekocht en in ruwen staat
naar Singapore uitgevoerd. Te Lingga wordt, even als in
de afdeeling Karimon, eene sagowasscherij aangetroffen,
voor de bereiding van het product tut meel.
De prijs der ruwe sago bedroeg f 39 per 100 tampings.
In den handel wordt de sago getaxeerd naar het gehalte
aan zuiver meel; ter aanduiding hiervan gebruikt men even
als bij goud het woord moetoe (karaat); zuivere sago is tien
moetoe's; de ruwe sago van Borneo haalt 8 a 9, die van
Riouw en Siak 7 a 8 moetoe's.
Klappers. Zoo als reeds uit vorige verslagen blijkt, is
deze cultuur in den Lingga-Riouw-archipel van weinig beteekenis.
In de afdeeling Poeloe-Toedjoo evenwel, waar de grond
voor de klapperteelt zeer geschikt is, zijn vele klapperhoornen dio welig groeijen en veel vruchten afwerpen.
In Siak on onderhoorighoden begint de bevolking zich
meer en meer op de klapperteelt toe te leggen, sedert z'\
door de heerschende rust de vruchten van haren arbeid
plukken kan.
Niet alleen voorziet de productie reeds in eigen behoefte,
maar uit de afdeelingen Batoe-Bara en Deli worden zelfs
klappers en olie uitgevoerd.
De geregelde aanplantingen in Deli zyn allo iu handen
van Europeanen. In Panei en Bila zijn in de laatste drie
jaren met goeden uitslag zoovoel boomen aangeplant, dat
over een j a a r of vier op een belangrijken uitvoer gerekend
mag worden.
In den Riouw-Lingga-arcliipel werd gemiddeld per 100
klappers f 5 , en per pikol olie f 2 9 betaald, en in de
afdeeling Poeloe-Toedjoe £ 2,60 en f 18,20.
Tabak. In Siak en ondeihoorïgheden wordt o*veral tabak
voor eigen gebruik verbouwd. De uitmuntende qualiteit
dor in üoli gebouwde tabak doet dat artikel op de Europosche markt steeds hooge prijzon behalen. Nu in Deli
de voor do tabakscultuur geschikte grondon bijna alle zijn
uitgegeven , vestigde zich do aandacht op de naburige landschappen Serdang en Langkat, waar, voor deze cultuur,
mede uitstekende gronden worden aangetroffen. In 1871

1872—1873.
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worden dan ook met den radja aldaar te dier zake contracten gesloten.
Do sultan van Siak, die tabakszaad uit Deli ontbood,
beeft voormelde cultuur zelf ondernomen op gronden nabij
Pekan-Babro, en werd hierin door den waarnemenden
radja van Bila gevolgd.
Bosschen. Uit de ontvangen gegevens blykt weinig meer
meldenswaardigs dan dat door den sultan van Siak in
1871 eenige maatregelen genomen werden voor do exploitatie van de uitgestrekte kamferbosschen in de bovenlanden van Siak, waartoe Zijne Hoogheid speciale personen
van Djohor ontboden had.
Zie verder omtrent de particuliore landbouw-ondernemingin (met name de Deli-Maatschappij) in dit gewest,
hoofdstuk C § 3.
8°.

Wester-afdeeling van Borneo.

Rijst. De rijstoogst, van ladangs vorkregen , w a s , hoofdzakelijk ten gevolge van de aanhoudende regens, in 1871
verre van gunstig te noemen, en bij de Daijaks op de
Bovenkapoeas en in Montrado zelfs niet voldoende ter
voorziening in de behoefte.
De rijstprijzen stegen dien ten gevolge o. a. in Landakh
tot f 15 on f' 20 den pikol.
In den regel werd cchtor van f 9 tot f 11 betaald.
ü o lage trap van ontwikkeling, waarop de rijstbouw in
dit gewest nog staat, gaf den directeur van binnenlandsch
bestuur aanleiding tot eene aanschrijving aan den resident,
om middelen te beramen tot het brengen van verbetering
in dezen achterlijken toestand. Als een gevolg hiervan
zullen binnen kort eenige ervaren Javaansche landbouwers
met ploegen, landbouwgereedschappon, alsmede eene hoeveidheid zaaipadi naar dit gewest gezonden worden om
de bevolking met de betere cultuurwijze der padi bekend
te maken.
Tweede gewassen. De niet onbelangrijko cultuur van deze
gewassen, verkreeg vooral door het mislukken van den
rijstoogst in 1871, eenige uitbreiding.
De djagong had echter langs het zeeetrand en de rivieren
veel van overstroomingen te lijden.
Klappers. Men treft in dit gewest klapperaanplantingen
van twintig en dertig duizend bootnon aan, meest alle
toebehoorende aan Boeginezen of Arabieren. Een klappertuin van een Arabier zal vermoedelijk' in den loop van
1872 tot negentig duizend boomen worden uitgebreid.
Gedeeltelijk worden de klappers in natura verbruikt of
uitgevoerd, doch grootendeels wordt daarvan olie gefabriceerd.
Dit fabricaat laat echter, wegons gemis van de noodige
werktuigen, veel te wenschen over, zoodat de pikol olie
doorgaans niet meer dan f 17,50 opbrengt.
Ondanks dozen lagen prijs werd van Pontianak alleen
aan olie voor eene waarde van f 381 000 uitgevoerd.
Kofflj. Zooals op bladz. 197 van het vorig verslag is
medegedeeld, legt de panerabahan van Mempawah eenige
ingenomenheid met do koffijcultuur aan den dag. De kofflj
van de op zijnen last geplante boomen verkregen, is van
inferieure qualiteit, hetgeen volgens den resident moet
worden toegeschreven aan de lage ligging der gronden
waarop die aanplantingen staan.
Suiker. In strijd met de mededeelingen in het vorig
verslag opgenomen omtrent de goedo qualiteit van het in
dit gewest geteelde suikerriet, is de tegenwoordige resident van meening, dat de hoedanigheid van dat riet veel
te wenschen overlaat, daar het, zyns inziens, op verre
na niet op eene lijn to stellen is met het zwarte en het
Japarascho riet. Uit aanmerking van de geschiktheid van
den grond, wilde de resident stekken van die soorten van
J a v a ontbieden, en daarmede proeven nemen.
Boschproducten. De bosschen van dit gewest leveren
vele belangrijke producten op, die, hetzij r u w , hetzij na

eenige bereiding, in den handel zeer gewild zijn. De voornaamste zijn de getah, de rotting, het tengkawang-vet,
de arènsuiker en verschillende houtsoorten, geschikt voor
timmerhout. De getahboom, die vroeger hier in groote
hoeveelheid voorkwam, begint allengs schaarscher te worden. Volgens den resident is do schadelijke gewoonte om
by het aftappen van het snp den boom te vellen, bezwaarlijk tegen te gaan zoolang geene geregelde aanplantingen worden aangelegd.
In 1871 waren de prijzen der getah zeer laag, zoodat
voor de beste qualiteit zelden meer dan f 100 den pikol
werd betaald. Sedert zijn de prijzen echter zoo aanmerkelijk
gestegen, dat de pikol zelfs meer dan t 200 geldt.
De rotting, die even als de getah eon artikel van uitvoer is, staat over 't algemeen in qualiteit achter bij die
van Banjermasin afkomstig. De prijzen verschillen naar
gelang van do hoedanigheid van f 4 tot f 10 den pikol.
De besto soorten getah en rotting worden in het rijk
van Matam aangetroffen.
Het tenghawang-vet wordt vervaardigd door de vruchten
van den boom van dien naam af te koken. Daar vroeger
jaarlijks eene belangrijke hoeveelheid, tot tien duizend
pikols toe, ter waarde van twee en een halve ton gouds,
werd uitgevoerd, is hot te betreuren, dat die boom in de
laatste jaren zoo onregelmatig en maar zeldzaam viuchten
draagt.
Veeteelt. De gouvernements-veestapel, in der tijd in
dit gewest opgerigt om de veeteelt te bevorderen, heeft
niet aan het beoogde doel beantwoord. Behalve in Montrado blijft de veestapel stationair. By wijze van proef
wordt het rundvee aan inlanders thans iu leen afgestaan.
9'J.

Zuider- en Ooster-afdeeling van Borneo.

Hijst. Ofschoon de rïjst-cultuur telken jare in omvang
toeneemt, blijft het product toch van zeer inferieure qualiteit, en is do productie zelfs onvoldoende ter voorziening
in de behoefte, zoodat groote aanvoeren van Java plaats
hebben. Ten gevolge van de gunstige weersgesteldheid
van het afgeloopen j a a r was de oogst in 1871 intusschen
veel gunstiger dan die van 1870. Ook het nog te velde
staande gewas beloofde een goeden oogst.
De rijstprijzen varieerden in de verschillende afdeeliugen
van f 5,50 tot f 8,50 den pikol, die der padi van f 10 tot
t 16 de 100 gantangan. In 1871 werd eene hoeveelheid
van 141 272 pikols ingevoerd.
Kofflj, suiker en peper. Omtrent deze cultures zijn geene
mededeelingen ontvangen, die niet reeds in vorige verslagen zijn opgenomen.
Klappers. Op bijna al de erven der inlanders treft men
klapperboomen aan, doch geregelde klappertuinen van
eenige beteekenis zijn hier niet. Volgens raming zijn in
1871, 50 000 klapperboomen bijgeplant. Uitvoer van noten
en olie heeft hier niet plaats. De invoer daarentegen van
Salcijer, Stiraanap en Bali, bedroeg in 1871, 16 500 klappers
en 623 vaten olie.
Indigo Dezo cultuur, die bijna uitsluitend in de afdeeling Amoeuthaij wordt gedreven, breidt zich juarlijks
uit omdat de bevolking daarmede zeer ingenomen is en
groote uitgestrektheden gronden daarvoor beschikbaar zyn.
Do resident betreurt het evenwel, dat de personen, die
zich met de bereiding van indigo voor de Kuropesche markt
bezig houden, niet over voldoend kapitaal beschikken
kunnen, daar de indigo in gedegen staat van zeer goede
qualiteit is en met f 5 a f 9 het kilo betaald wordt.
Tabak. Ten gevolge der zware regens mislukte deze
cultuur, die in 1867 en 1868, vooral in de afdeeling
Amoeuthaij, goede uitkomsten gaf, in de volgende jaren,
waardoor de bevolking er minder mede ingenomen is,
Proeven met tabakszaad van Java genomen slaagden niet.
Veeteelt. T)oor de in 1878 geheerscht hebbende ziekte
is de veestapel belangrijk achteruit gegaan. Van bestuurswegej wordt voortdurend, ofschoon steeds nog zonder ge-
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volg, aan de bevolking het nut en het voordeel van het
fokken van rundvee voorgehouden.
Voor het fokken van pluimvee toont de bevolkiDg meer
lust, zoodat in de behoefte daaraan, zonder invoer, ruim»
schoot» wordt voorzien.
10°.

Gouvernement van Celubes en onderhoorigheden.

Rijst en djctjong. De voor rijstcultuur meest geschikte
gronden worden in do nfdeelingon Noordor-, Zuider- en
Oostev-districten aangotrofFen. Behalve op Saleijor, waar
slechts weinig ryst en wel op ladangs wordt goteel'1, wordt
deze cultuur op sawah's gedreven, waarvan de besproeijing
hoofdzakelijk van regen afhankelijk is. Kunstmatige bewntering der velden vindt men alleen in de Zuider- en
Ooster-districtert.
Ontginningen op groote schaal werden in 1871 niet
aangetroffen.
Ten gevolge van de weersgesteldheid, die slechts in de
afdeeling Makassar voor de rijstcultuur gunstig w a s , werden , volgens schatting, in do gouvernernentslandon in 1871
433 851 pikols rijst geoogst tegen 496 700 in 1870.
Met het oog op den ruimen oogst van djagong, kan met
genoegzame zekerheid worden aangenomen, dat de voedingsmiddelen voldoende waren ter voorziening in de behoef'te. Van de Vorstenlanden kan dit echter niet gezegd
worden, omdat daar de oogst, zoowol van padi als van
djagong, veel te wenschen overliet, zoodat in Soppeng en
Wadjo aan beide voedingsmiddelen groote behoefte ontstond.
De verkregen rijst was in de gouvernementslanden over
't algemeen van goede qualiteit. Gemiddeld kostte de pikol
f 7. Gedurende 1871 werden van plaatsen buiten dit gouvernement, te Makassar ingevoerd 88 923 pikols rijst, ter
waarde van 1' 554 141. Daarentegen bedroeg de uitvoer
45 172 pikols, ter waarde van f 320 596. In 1870 beliep
de in- en uitvoer respectivelijk 37 800 en 40 100 pikols.
De djagongoogst was in 1871 door de vele regens niet
bevredigend.
Van bestuurswege wordt na afloop van den padi-oogst
het planten van tweede gewassen zooveel mogelijk aangemoedigd.
Klappers. Op Saleijer, waar klapperaanplantingen in
't groot voorkomen, bevonden zich op ultimo December
1871, volgens opgaven van de hoofden, 171003 vruchtdragende en 50 593 jonge of te zamen 221 596 i>oomen.
In dat jaar werden van daar uitgevoerd 1 651 360 klappers
en 6759 pikols olie, tegen respectivelijk 658 490 on 1771
in 1870.
Ken groot gedeelte van de bevolking vindt haar bestaan
in de oliefabricatie, die echter nog zeer veel te wenschen
overlaat.
In de overige gouvernementslanden waren , naar raming,
147 867 vruchtdragende en 72 850 jonge boomen aanwezig.
De vruchten en de olie daarvan worden uitsluitend ter
voorziening in eigen behoefte benuttigd.
T e Makassar wordt, behalve van Saleyer, ook veel
olie van Bali, Mandar en de Palosbaai aangevoerd.
De prijzen der olie varieerden van f 18 tot f24 den
pikol; die der noten van f 4 tot f 6 de 100 stuks.
Koffij. Volgens de opgaven van de hoofden , welke echter
geen onvoorwaardelijk vertrouwen verdienen, bedroeg het
aantal koffijbooraen onder ultim* December 1871 in de
Noorder-, Zuider- en Oosterdistricten, die de beste koffijgronden bezitten, 33 725 914, waarvan 23 143 366 vruchtdragende waren. Over 't algemeen laat het onderhoud der
kolfijtuinen veel te wenschen over. Veel schade werd aangerigt door de menigvuldige regens en do aanhoudende
hevige winden. By gemis aan controle, is het niet wel
doenlijk om het juiste cyfer der productie op te geven.
Volgens schatting werden in de Noorder-, Zuider- on
Oosterdistricten respectivelyk verkregen 108, 8051 en 10 858
pikols.
Do uitvoer van koffij van Makassar naar Europa, Java
en elders, beliep, volgens opgave van den havenmeester,
50 056 pikols, ter waarde van f 1 739 703, waaronder de
productie van verschillende Vorstenlanden begrepen is.
Ongeacht de geringe zorg, die aan de bereiding wordt

besteed, pleitten de goede prijzen, die het product op de
Europesche markt behaalde, voor do qualiteit. De betaling,
welke de bevolking voor haar product erlangt, is nfhankelijk van de marktprijzen. In de Noorderdistricten bedroog de gemiddelde prijs per pikol f 24 tot f 3 0 ; in de
Zuiderdistricten f30 tot f 4 0 ; en in de Oosterdistricten
van f 2 5 tot f30.
Suiker. Behalve in do Xoorder- en Zuiderdi.-tiicten,
wordt het suikerriet, dat in alle afdeelingen wordt aangoplant, door de bevolking alleen als versnapering gebruikt.
Van de drie in dit gouvernement aanwezige suikerondernemingen, te Batou-Batoe, Batoe-Bassi en MatjiniAijo werkt de laatstgenoemde niet meer. Bij de twee eerstgenoemde ondernemingen zijn in 1871 respectivelijk slechts
98* cu 1712 pikols suiker gefabriceerd. Deze ongunstig*»
resultaten zijn een gevol? van de weersgesteldheid in 1871 ,
waardoor onder andere bij de onderneming te Batoe-Bassi
ruim een derde van het gewas mislukte.
Katoen. Op Saleijer en in de Toeratea'anden (Zuiderdistricten), waar de katoenheester en vooral de inheemsche
soort, het meest wordt aangeplant, is de oogst bevredigend geweest. Cijfers omtrent den oogst of nopens den iaen uitvoer kunnen, bij gemis van gegevens, niet worden
verstrekt.
Kina. De proefnemingen met kinaplantjes in dit gouvernement hebben tot dusverre aan de verwachtingen volkomen beantwoord.
De plantjes, waarvan sprake is op bladz. 199 van het
vorig verslag, hebben zich verder goed ontwikkeld , zoodat
de meesten reeds eene hoogte van 2,8 meter bereikt hebben,
terwijl de stam een middellijn van 0,1 meter treeft. Een
34tal calisaya's, welke in September 1867 van J a v a zijn
aangebragt en op eene hoogte van van ruim 4000 voeten
boven de oppervlakte der zee zijn geplant, dragen reeds
vruchten. De pogingen van bestuurswege aangewend tot
uitbreiding der kinacultuur werden met een gunstigen
uitslag bekroond.
Veeteelt. In weerwil van de gunstige omstandigheden,
waaronder men zich hier op de veetokkerij kan toeleggen,
gaat de veeteelt niet vooruit. Gevallen van miltvuur, die
zich onder de paarden en buffels hebben voorgedaan, zijn
met goed gevolg tegengegaan door het verstrekken van
medicijnen, zoodat de sterfte onder het aangetaste vee betrekkolijk gering was.
•
Onder ultimo December 1871 telde de veestapel, volgens opgaven van de hoofden, 11901 paarden, 45 211
buffels en 1129 runderen, tegen 14 667 paarden, 47 067
buffels en 1142 runderen onder ultimo December 1870.
11°.

.Menado. (1)

Rijst. In 1871 werden met padi beplant 36 348 bouws,
waarvan 6859 bouws natte en 29 489 bouws drooge velden, tegen 34 100 bouws in 1870.
In het afgeloopen j a a r dreven 22 204 huisgezinnen deze
cultuur.
Ten gevolge van de zeer gunstige weersgesteldheid van
1871, was de productie zeer bevredigend. Ondanks de in
de afdeelingen Menado en Belang door de veldmuizen
aangerigto schade, beliep de oogst 091 100 pikols, tegen
649 250 in 1870.
De landbouwgereedschappen bij do bevolking in gebruik ,
laten echter nog to wenschen over.
Do hoogste en laagste padiprijzen verschilden van f 1,50
tot f 3,75 den pikol. Omtrent den uitvoer kunnen geen
cijfers, zelfs niet bij benadering, worden opgegeven , omdat,
behalve naar de Molukken, ook uitvoer tusschen de afdeelingen onderling plaats heeft.
AfHoe. De aanplant van miloe bleef in 1871 stationair.
In dat j a a r waren 1462 860 planten aanwezig, tegen
(1) De opgaven betreffen ditmaal alleen de Minahassa, daar het verslag van Gorontalo over 1871 nog niet is ontvangen.
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14C7 200 in 1870, waarvan respectivolijk 352 456 700 en
3 51772 010 vruchten werden geoogst.
Do prijzen varieerden in do verschillende afdoelingen van
f l tot f 4 de 1000 vruchten.
Klappers. Deze cultuur onderging in 1871 eenige uitbrciding. Eene hoeveelheid van 10 529 boomou werd afgeschreven en van 25 776 bijgeplant, zoodat onder ultimo
December 1871 , in de Minahassa 601 700 boomen aanwezig w a r e n , tegen 586 500 op uit. December 1870. Voor
100 klappers werd van f ! tot f 2,50, en voor den pikol
olie van f' 18 tot f 25 betaald. De aanvoer van olie van do
Sangir-eilanden was ook dat j a a r van weinig beteokenis.
Sigo. Ofschoon de bevolking aan deze cultuur weinig
zorg besteed, is do aanplant van dezen in vele opzigten
zoo nuttigen palm tocli eenigzins toegenomen. Voor 4300
uitgestorven boomen worden 6 3 ' 0 aangeplant, zoodat het
totaal cijl'er klom tot 347 600, waaronder zich 192 700 oude
boomen bevonden.
Kofftj.
Door de bevolking der strandnegorijen van de
afdeeling Menado, word in 1871 , voor de uitbreiding van
de passini- (vrijwillig aangeplante) koffij gebruik uemaakt
van lang braakliggende rijstvelden , omdat de vroeger gebezigde gronden schraal begonnen te worden en de meer
bergachtige gronden , dïo slechts door eene dunne laag
humus zijn bedekt, spoedig onvruchtbaar worden. D e u i t breiding der passini-plantsoenen vindt, volgens de meening
van den resident, daarin hare oorzaak , dat de planter bij
deze aanplantingen zelf geheel do vruchten van zijn arbeid
plukt, 't geen in de gouveinementstuinen niet altijd het
geval is.
Vrij algemeen heeft eene vordeelir.g dor gouvernementskoffijtuinen onder de bevolking plaats, zonder tot eenige
nioeijelijkheiu of tot verwaarloozing van het onderhoud of
de bewerking der tuinen te leiden.
Ouder ultimo December 1871 bedroeg het aantal kof'fijhooinen in geregelde zoogenaamde gouvernementstuinen
3 6!1'i00 en veispreid in erven, paggers en bosschen
7 628 7 0 0 , o f t e Runen 11254 700 boomen, zoodat, vergeleken met ultimo December 1870, het aantal koffijboomen in 1871 respectivolijk met pi. m. 75 000 en 39 400 of
in het geheel met ongeveer 114 400 boomen vermeerderde.
Aan de voor deze cultuur ongunstige weersgesteldheid
meet worden toegeschreven , dat in 1871 slechts 7936
pikoll koffij werden geoogst, of nog 55"i2 pikols minder
dan in 1870 , toen de productie , mede ten gevolge van de
weersgesteldheid , niet ruim was on slechts 13 458 pikols
beliep. In 1871 leverden 1078 bcomen slechts één pikol op.
Ook voor dit j a a r beloofde de oogst niet veel.
Voor inkoop van koffij van de bevolking werd een bedrag van f 103 175,20 uitbetaald , terwijl aan de hoofden
f 9094,49 aan koffijprocenten werden Ie goed gedaan.
Het vervoer van koffij uit de inkooppakhuizen, dat gedurende 1871 nog door de bevolking plaats had , en waarvoor zij f 10 501,39 ontving, zal, te beginnen met 1872,
door een Chinees worden bewerkstelligd, aan wien het
transport voor vijf j a a r is gegund.
Cacao. Daar alle aangewende pogingen om de sinds
jaren heerschendo ziekte in de cacao-vrucht togen te gaan,
mislukten , onderging deze cultuur geen uitbreiding. Zelfs
werden op sommige plaatsen de boomen uitgeroeid om die
te vervangen door kofïijboomen of door andere meer productive gewassen.
De onder ultimo December 1870 aanwezige 356 100
cac.ioboomen venn'nderden in 1871 tot 347 300.
De oogst, die oven als in vorige jaren zeer gering was ,
bedroeg in de afdeolingen Kenia , Tondano en Amocrang
respoctivelijk 2, 7 en 13 of te zamen 22 pikols, tegen 56
pikols in 1870. Hierbij valt nog op te [merken , dat in do
afdeeliugen Menado en Belang in 1871 geen cacao werd
geproduceerd.
De pryzen varieerden , even als ten vorige j a r e , van
f 35 tot f 50 den pikol.
ituscaatnoten.
Het aantal mu3caatnotonboomen klom in
1871 van 30 748 tot 39 615.

De oogst is echter onbekend. Door de stygende marktprijzon in Europa wierp het product groote voordoelen af,
ten gevolge waarvan hier en daar ook tot de inlandsche
bevolking behoorendo personen, zich bogonnen toe te leggen
op deze cultuur, welke tot dusver uitsluitend door Europeanen werd gedreven.
Koffb. Zoo als reeds in het vorige jaar is medegodeeld,
wordt deze cultuur, omdat zij voor de bevolking geen
winst oplevert, meer en meer verwaarloosd. Gedurende
1671 werden 4900 boomen afgeschreven e n , daar niet werd
bijgeplant, waren op uit 0 . December van dat j a a r slechts
14 500 boomen aanwezig.
Preanger boonen. Ter voorziening in de behoefte van de
bemanning der in de wateren van Menado gestationeerde
oorlogsschepen , werden in het pakhuis aldaar 184 pikols
geleverd tegen f 8 den pikol.
Kina. In den loop van het jaar 1871 zijn hier eenige
kinaplantjes ontvangen, ten einde met deze cultuur proeven
te nemen. Ofschoon, in den beginne, door gebrek aan kennis
van de cultuurwijze, vele plantjes zijn gestorven, zijn toch
enkele goed opgekomen en tieren welig. Men vermeent
dat in onderscheidene streken van de Minahassa vele voor
deze cultuur geschikte gronden zijn.
Bosschen. Hieromtrent zijn in het jaarberigt van den
resident geene bijzonderheden aangetroffen, die niet reeds
in vorige verslagen zijn opgenomen.
Veeteelt. Ook gedurende 1871 is de veestapel weder
toegenomen, weshalve op uit". December aanwezig waren
3848 paarden , 15 552 runderen en 185 715 varkens , tegen
respectivelijk 3732 , 14 443 en 175 468 stuks in het j a a r
te voren. De meeste paarden werden van Gorontalo en
Kailie aangevoerd. De prijzen varieerden van f'80totf 150.
In do afdeelingen Tondano on Kenia hebben zich onder
het vee enkele gevallen van ziekte en sterfte voorgedaan.
Do ziekte was echter op ul c imo 1H71 geheel geweken.
Voor runderen werd f 40 a f 50 besteed.
12°.

Amboina.

Sago. Deze cultuur is de eenige in dit gewest, waaraan
do bevolking zorg besteedt, omdat zij haar hoofdvoedsel
uitmaakt. Nogtans is de productie der sago-bosschen op
Amboina en de Uliassers niet voldoende voor de consumtie,
zoodat groote aanvoeren sagomeel van de naburige eilanden
Coram on Boeroe noodig zijn.
Rijst enz. De rijstcultuur op drooge velden (die op natte
velden ging geheel te niet) is van weinig beteekenis , en
het product van inferieure qualiteit. De invoer van rijst
bedroeg gedurende 1871 32 401 pikols.
De prijs dor carga-rijst was gemiddeld f 7 , die der
tafelrijst f 10 den pikol.
Ook de teelt van tweede gewassen beduidt weinig.
Moestal zijn het vreemdelingen van Soela en Celobes afkomstig, die van dezen tak van landbouw eenig werk
maken en daarin oen goed middel van bestaan vinden.
Kruidnagelen. De nagelcultuur bleef in dit gewest in
kwijnenden toestand. \ ) n d a n k s herhaalde aansporing van
bestuurswege was de belangstelling in deze cultuur van
hoofden en bevolking zeer gering. Het onderhoud der tuinen en de pluk lieten dan ook zooveel te wenschen over ,
dat de productiviteit der boomen en de qualiteit van het
product er aanmerkelijk door leden.
De weersgesteldheid in het afgeloopen j a a r was voor
deze cultuur bovendien zeer ongunstig.
Cijfers omtrent de productie zijn niet ontvangen. Voor
het loopende jaar beloofde de oogst ook geene goede uitkomsten.
Gedurendo 1871 zijn van Amboina uitgevoerd 1399 pikols
kruidnagelen, waarvoor de bevolking gemiddeld f 16 den
pikol ontving. Het cijfer van uitvoer bleef echtor ver beneden
het productie-cijfer , omdat eene groote hoeveelheid nagelen
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Muscaatnoten. In de afdeeling Amboina (Banda ook thans
niet medegerekend) waren approximatief op ultimo December
1871, 10 100 vruchtdragende en 10 000 jonge boomen ,
tegen ros pee ti vel ijk 10 600 en 10 500 onder ultimo December 1870. Ue opmerking omtrent de waarde welke deze
opgaven in het vorig jaar verdienden (zie bladz. 202 van
het verslag voor 1871) geldt ook de nu medegedeelde cyfers.
Een der cacao-ondernemers, die over eenig kapitaal te
beschikken had, is er toe overgegaan om zijne cacaoboomen,
naar gelang zij uitstierven, door notenboomen te vervangen ; zijno aanplanting telde reeds 20 000 boompjes.
Daar aan pluk en bereiding van de noten van Amboina
over het algemeen minder zorg wordt besteed dan aan die
van Banda, zijn de Ambonsche noten ook niet zoo gezocht.
De uitvoer bedroeg 904 pikols noten en 58 pikols foelie.
Voor de noten werd aan de bevolking 35 a 40 cents en
voor de foelie f 1 a f 1,10 de kattie betaald.
Tot de voorwaardelijke afschaffing van het specerymonopolie in de afdeeling Banda. (zie bladz. 202 van het
vorig verslag), is ook door het drietal perkeniers , dat zich
in 1870 nog niet daartoe bereid verklaard had, toegetreden,
zoodat het monopolie, behoudens het overgangstijdperk,
nu geheel tot het verleden behoort.
Volgens opgaven van de perkeniers, die echter niet gecontroleerd kunnen worden, waren op ultimo December
1871 aanwezig 270000 vruchtdragende en 163 600 jonge
boomen, waaronder echter niet begrepen zijn ruim 20 000
zeer jonge plantjes.
Het onderhoud der specerjjperken was over het algemeen
vrij voldoende.
De opheffing van het monopolie heeft ook in dit opzigt
gunstige gevolgen gehad, daar aan de perken meer geld
en moeite dan vroeger werd ten koste gelegd. Ofschoon
aan de 20 perkeniers, die tot de voorwaardelijke afschaffing van het monopolie z\jn toegetreden , is vrijgelaten om
tot en met 1 October 1873 een gedeelte van hun product
tegen den door het Gouvernement bepaalden prijs in 's lands
pakhuizen te leveren, is door geen hunnor van die bevoegdheid gebruik gemaakt, vermits zij elders hoogere prijzen
konden bedingen. Buitendien hebben de perkeniers, die in
1870 van het monopolie vrij w a r e n , gebruik gemaakt van
hun regt om het bereids in de pakhuizen geleverde product terug te eischen.
De vele regens en de hevige winden van het afgeloopen
j a a r hebben over 't algemeen aan de notenaanplantingen
weinig schade berokkend.
Aangezien de opbrengst der specerijlanden geheel ten
voordeele van de perkeniers is gebleven, kan het bedrag
van den oogst niet worden opgegeven.
In December 1871 zijn de laatste gouvernement3-specerijen, gedeeltelijk afkomstig uit de oogsten van het laatst
van 1869 en van de maanden Januarij tot en met September
1870, naar Java verscheept.
Volgens de opgaven uit Indie werden voor particuliere
rekening gedurende 1871 verzonden:

naar Makassar
. . . .

Noten.
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1410,67
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352,86

»

n

Soerabaija

»

Batavia

2411,82
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Het aantal perkarbeiders verminderde in 1871 van 1088
tot 879; in het loon kwam geen verandering.
Cacao. Het jaar 1871 was voor deze cultuur hoogst
ongunstig Niet alleen stierf een groot aantal boomen uit,
maar ook de vruchten werden meer en meer aangetast docr
de ziekte, die deze cultuur ook in andere deolon van Nederlandsch Indie grootendeels heeft vernietigd. Volgens
mededeeling van ondernemers, die met vroeger verleende
voorschotten van het Gouvernement werken, hadden zij

in vele tuinen nog slechts weinig gezonde vruchtdragende
boomen over. De aanplantingen werden dien ten gevolge
niet uitgebreid; en zoowel de inlandsche bevolking als do
Kuropesche ondernemors (hetzij deze met een voorschot van
hot Gouvernement werken of dit geheel met eigen middelen
doen) bepaalden zich tot het gewoon onderhoud der aanplantingen. Dit onderhoud was echter bevredigend.
Over 't algemeen leveren ook de negorij-aanplantingen
weinig productie op.
Met uitzondering van twee ondernemingen, een in de
afdeeling Amboina en de andere op Ceram's zuidkust nabij
Away'a, zijn de aanplantingen ooi daar van geringo beteekenis.
De resultaten van deze cultuur waren volgens don r e sident in 1871 zeer treurig. De opbrengst, schoon niet
met juistheid op te geven, moet zeer gering zijn geweest
en was zelfs in sommige tuinen niet eens voldoende tot
bestrijding van de kosten van het gewoon ondorhoud.
Daar bijna het geheele product wordt uitgevoerd naar
de Spaanscho bezittingen, komt het cijfer van uitvoer het
totaal bedrag van den oogst zeer nabij.
De uitvoer beliep in 1871 327 pikols tegen 381 in 1870,
respectivelijk ter waarde van f 18 880 en f 23 020.
Ook de qualiteit der voorheen zeer gewilde Ambonsche
cacao vermindert. De berigten omtrent deze cultuur uit de
afdeeling Banda luiden mede niet gunstig. De hooge prijzen
die in de laatste jaren voor de specerijen betaald worden,
z\jn oorzaak, dat de perkenier al zijne krachten wijdt
aan eene cultuur die veel meer voordeel geeft dan do
cacaoteelt.
In de perken waren op ultimo December 1871 6650
boomen aanwezig tegen 12 600 onder ultimo December 1870,
en op de particuliere gronden 255 tegen 754 boomen.
Klappers. Gedurende 1871 nam volgens raming het
aantal klapperboomen van 382 700 tot 484800 toe, w a a r onder 254 350 vruchtdragende. Over het algemeen wordt
evenwel aan de klappertuinen te weinig zorg besteed,
zoodat de uitkomsten, vergeleken met die in andere gewesten , niet meer dan middelmatig zijn.
Ten gevolge van den gunstigen oogst in 1871 waren,
nagenoog het geheele j a a r , klappers tegen f 2 a f 3 de
100 stuks, en olie tegen 14 a 20 cents de bottel te koop.
Voor de behoefte is de gefabriceerde olie niet voldoende;
jaarlijks heeft dan ook van de Key- en Sangir-eilanden
aanvoer plaats.
Op de Ban da-eilanden, waar do bodem zich voor deze
cultuur niet bijzonder eigent, nam het aantal vruchtdragende en jonge boomen, in het afgeloopen j a a r in het geheel met 622 af.
Bosschen. Op den rijkdom aan hout van deze residentie,
vooral op de eilanden Ceram, Boeroe, Keij, enz. is reed3
in vorige verslagen gewezen.
De aanplant van djatihout op het eiland Rozengain is
in 1871 met 3900 boomen vermeerderd, waardoor onder
ultimo van dat j a a r aanwezig waren 68 900 boomen , tegen
65 000 onder ultimo December 1870. De stammen hebben
echter slechts geringe waarde.
Veeteelt. Op de Ambonsche eilanden waren onder ultimo
December 1871 in dit gewest aanwezig 2709 runderen,
16 paarden en 338 schapen , tegen respectivelijk 2248, 23 en
288 stuks onder ultimo December 1870. In de afdeeling Banda
telde de veestapel op ultimo December 1871 24 paarden,
370 runderen, 3 buffels en 141 schapon.
13°.

Ternate.

Sago. Het voornaamste voedingsmiddel van de inlandsche
bevolking in dit gewest, was gedurende 1871 steeds ruimschoots voorhanden. Ten gevolge van do ongunstige weêrsgesteldheid was de voorraad djagong in hot laatst van 1871
niet overvloedig. Aard- en veldvruchten waren daarentegen in voldoende mate verkrijgbaar.
De districten Sahoe, Galela, Tobello on K a o , allo gelegen op den noordelijken landtong van Halmaheira, alsmede de Soela-eilanden, mogton zich in een ruimen oogst
verheugen. Hoewel de rijs van goede qualiteit w a s , kon
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zij echter als op drooge velden geteeld niet lang bewaard
blijven. Uitvoer naar elders had niot plaats. De invoor
bedroog 5308 pikols tegen 3465 in 1870. De prijzen waren ,
even als in 1870, voor 1ste soort van f 9 tot f 10 en voor
tweede soort van f 8 tot f 9 den pikol.
Sedert het vruchtbare eiland Makian, na de uitbarsting
van don vuurspuwenden berg aldaar, weder bewoond i s ,
en de vroeger hier en daar verspreide landbouwers, langzamerhand naar hunne haardsteden teruggekeerd, hunne
werkzaamheden horvat hebben, werd ook de tabakscultuur
aldaar meer on meer uitgebreid. De tabak van Makian is
van bijzondere goede qualiteit en zeer gewild; hij was in
ruime' mato ter markt aanwezig. Ook op Halmaheira wordt
in sommige districten tabak geteeld: de primitive bereidingswijze is oorzaak van zijne inferieure qualiteit. I n - of
uitvoer van tabak van of naar andere gewesten had niet
plaats De gemiddelde prijs voor Makian-tabak was 65 cents
per katti en voor tabak van elders 42 5 cent.
Volgens den resident worden in dit gewest drie koffij ondernemingen aangetroffen, die echter van weinig beteekenis zijn en in 1871 gezamenlijk niet meer dan 45 pikols
koffij produceerden. AVijders worden geraamd hier en daar
op do eilanden verspreid te staan 132 000 koffijboomen,
waarVan 12 000 op Ternato, 99 000 op Tidore en 21000
op Batjan. In 1870 werd het gezamenlijk getal op 105 500
geschat. De opbrengst wordt|geheel ter voorziening in eigen
behoefte aangewend.
Het cijfer der muscaatnoten-, cacao- en kruidnagelboomen
wordt opgegeven rospectivolijk 84 600, 23 300 en 8400 to
bedragen, liet groote verschil tusschen deze opgaven van
de hoeveelheid muscaatnoten- en cacaoboomen en die in het
vorig verslag, ligt hierin, dat destijds de cijfers van T i doreesch Halmaheira nog niet bekend waren.
De veestapel telde op ultimo December 1871: 1698 runderen , 17 paarden, 57 varkens, 53 schapen en 1715 geiten,
tegen respectivelijk 2078, .17, 4 6 , 64 en 1501 stuks onder
ultimo December 1870.
14°.

Timor.

De oogst van djagong is in dit gewest in 1871 ten gëvolge van do vele regens over 't algemeen niet zoo goed
geslaagd als aanvankelijk verwacht werd. Die vochtige
weersgesteldheid heeft daarentegen veel bijgebragt tot de
gunstige resultaten welke van de rijstteelt verkregen werdon.
Ten einde ook in dit gewest de cultuurwijze van padi
te vorbeteren, werd, bij een besluit van Augustus 1871,
de resident gomagtigd om op het eiland Soemba proeven
te nonen met het aanleggen van sawahvelden, en tevens
eeno som van f 2000 toegestaan, zoowel voor de indienststelling van het benoodigdo personeel als voor den aankoop
van ploegvee en van de vereischte gereedschappen.
Hier en daar werden kleine koffij tuinen aangelegd door
de bevolking, die meer en meer de voordeolcn dezer cultuur
inziet. Katoen wordt alleen geteeld ter voorziening in eigen
behoefte. Op Lomblen is een Europeaan voornemens de katoencultuur in 't groot te drijven, en wilde daartoe met den
radja van Larentoeka een contract tot inhuur van den
noodigen grond sluiten.
Omtrent de cultuur van klappers en tabak zijn door den
resident geene nadere mededeelingen gedaan , dan die reeds
in het vorig verslag op bladz. 203 zijn opgenomen.
Voor zoover kon worden nagegaan, werden in 1871
plus minus 2000 pikols was uitgevoerd. Wierd echter bij
de inzameling met meer overleg te werk gegaan, dan zou
de uitvoer, volgens den resident, binnen 2 of 3 jaren
kunnen vordubbelen.
Omtrent den toestand van den veestapel luidden de borigten vrij gunstig.
Gedeeltelijk werd uitvoering gegeven aan het plan (zie
bladz. 204 van het vorig verslag) om in dit gewest en
speciaal op Soemba eeno proef te nemen tot verbetering
van het paardenras, waarvoor bij de begrooting van 1871
eeno som van f 10 720 was uitgetrokken. Van eene croisering van het Timorsche paardenras met zoogenaamde
Sidney-paarden is, op grond van verschillonde adviesen,
voor 's hands afgezien. Betere resultaten werdon verwacht
van het zooveel mogelijk verbeteren van het fraaije Sandelwood-ras fa en door zich zelf.

Van de voorloopige uitkomsten dezer proefneming hoopt
mon in het volgend verslag omstandig inededeoling te kunnen doen.
II.
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Tin.
Banka.

Productie, werkkrachten. In 'slands pakhuizen werden
gedurende 1871 afgeleverd 67 391 pikols t i n , tegen 73 500
pikols in 1870, alzoo 6110 pikols minder. De gemiddeido
opbrengst over de jaren 1869—1871 bedroeg 69 138 pikols,
en die over het tienjarig tijdvak 1861—187u 75 875 pikols ;
zoodat in 1871 naar dien maatstaf 8484 pikols minder is
geloverd. Met het einde van 1871 bleef geen gowasschen
erts in voorraad; daarentegen waren op ultimo 1870 nog
30 smeltnachten erts aanwezig, gelijkstaande (naar den
maatstaf van 27 pikols per smeltnacht) met 810 pikols.
De werkelijke productie beliep dus in 1871 66 581 pikols,
tegen 67 745 en 72 852 pikols in 1869 en 1870.
De mindere opbrengst gedurende 1871 moet hoofdzakelijk worden toegeschreven aan de omstandigheid, dat
gedurende do maanden November en December door aanhoudenden regen vele mijnen onder water liepen, en men
voor het einde van het jaar de erts niet meer kon uitwasschen. Ook de beri-beri-ziekte en de daaruit voortvloeijende sterfte onder de mijnwerkers, oefende een ongunstigen invloed uit.
Het aantal werklieden, gezamenlijk in de gouvernementsen particuliere mijnon, bedroeg onder ultimo 1871 7726
en was dus sedert ultimo 1869, toen het 7506 bedroeg,
met 220 man en sedert ultimo 1870 met 335 man yermeerderd. Het gemiddeld aantal werklieden bij de mijnen
werkzaam, daarbij het aantal op het einde van elke maand
aanwezig als basis nemende," bedroeg voor 1871 6852,
zoodat, berekend naar de werkelijke » productie", gemiddeld per man 9,71 pikols werden geproduceerd, tegen
11,29 pikols in 1870.
In het geheel werden in 1871 op de gewone wijze aangevoerd 1141 Chinescho nieuwelingen, allen tegen eene
premie van 25 dollars, zoodat de werkkrachten voor 1872
als ruim voldoende kunnen worden beschouwd. Aan den
kapitein-titulair der Chinezen te Muntok werd, als een blyk
dat de Regering prijs stelt op zijne hulp in den aanvoer
van Chinesche werklieden voor de tin-ontginning op Banka ,
een geschenk in zilver vereerd.
Bij ordonnantie van 7 Mei 1872 (Indisch Staatsblad
n c . 86) werd van art. 38 van het reglement op het beheer
der tinmijnen op Banka (Indisch Staatsblad 1832, n°. 45)
de laatste zinsnede gewijzigd , volgens welke het graven van
erts en het smelten van tin door particulieren, behalve de
daarbij bedoelde orangs-goenoeng, zooveel mogelijk zal worden tegengegaan. Hierdoor is een reeds sedert 1864 door
den toenmaligen resident van Banka ingevoerde maatregel,
dio, hoewel in strijd met do oorspronkelijke bepaling, nuttig
en voor den lande voordeolig schijnt te zijn, gesanctionneerd. Het zal thans aan particulieren —Chinezen, inlanders en anderen — die bij het bestuur gunstig bekend staan
en in het daartoe bestemd register zijn ingeschreven,
kunnen worden toegestaan, om de erts aan de uiteinden
der waschkanalen, en de tinslakken te verzamelen en uit
to smelten; om nalezing te houden op verlaten terreinen,
zoomede om door groote mijnen overgeslagen gedeelten in
ontginning te brengen en verder om overal elders te werken, waar ertsafzettingen voorkomen, die gebleken zijn
voor eene mijnkongsie te klein te zijn of door deze niet
met voordeel zijn te bewerken. Ook het op die wijze
verkregen tin moet, tegen den vastgestelden prijs van
f 13,50 den pikol, in 'slands pakhuizen worden geleverd.
Te gelijker tijd werd vooreerst afgezien van het denkbeeld om bedoeld reglement door een geheel nieuw te vervangen , en als beginsel aangenomen om het bestaande te
wijzigen en aan te vullen naar gelang de omstandighoden
dtt wonschelijk maken.
De volgende staat geeft een overzigt van de levering en
do werkkrachten der gouvernements- en particuliere ontginningen over de twee laatste j a r e n ; zoomede van het
bedrag der schulden van de gouvernementsmijnen op het
einde van elk dier jaren.
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Getal itiijnwerkers bij het
einde van

WIE GELEVERD.

Gouvernementsmijnen.

.

186

159

199

131

13 685,71

10 896,64

•

il
E

3190 2750 677

3516 2257 689

6617

6462

666 1 448

1109
Particuliere

Jaarlooners.

59 255,11

Deelhebbers.

51 398,83

Kolenbrande

i87a

Jaarlooners.

1871.

Deelhebbers.

m

1871. 1870.

Particuliere mynen.

1870.

1871.

DOOR

Bedrag dor schulden
bij het eind van

Kolonbrande

Aantal ont- Hoeveelheid geleverd
ginmngen.
tin in pikols.

»

453

472

929

1871.

1870.

f 384 938

f 355 556

4
-

tra-smelI

n

2 306,01

3 348,68

345

330

67 390,55

73 500,43

Van de eigenlijke «productie" over het jaar 1870, bedragende 72 852 pikols, en van die over 1871, bedragende
66 581 pikols, was uit particuliere ontginningen verkregen
eene hoeveelheid van respectivelijk 10 370 en 13 685, of,
met bijtelling van hetgeen afkomstig was van particuliere
tra-smelters, in 1870 13 719, en in 1S71 15 992 pikols,
gelijkstaande met 18,83 en 24,02 percent van de totale
productie in de betrekkolijke jaren. Het aantal particuliere ontginningen w a s , by het eind van 1871, mot 180
man vermeerderd.
Tot aanmoediging der particuliere,mijn-industrie werden
in 1871 verstrekt 10 296 pikols rijst, tegen den prijs van
f 5 per pikol. De prijs op Banka van die rijst kwam het

Gouvernement te staan op f 6,33 per pikol, zoodat op deze
verstrekkingen een verlies werd geleden van f 1 3 694, dat
is, berek*nd over het »geleverde" 15 992 pikols zoogenaamd particuliere tin, f 0,71 per pikol. De inkoopskosten ,
ad f 13,50 por pikol, konden dus geacht worden f 14,21
per pikol te hebben bedragen. In 1870 beliep hot goldelijk
verlies op do dus verstrekte rijst f 17 955, waardoor de
in dat j a a r door do particuliere mijnen en de tra-smelters
geleverde 14 245 pikols tin, het Gouvernement f 14,76 per
pikol kosten.
Verstrekkingen, uitkeeringen, schulden. De geldelijke uitkomsten der mynen blijken uit het volgend overzigt.

[*1. 2.]
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De waarde der productie ad f 13,50 den pikol beliep:
a. gouvornemonts-mijnon

693 884

b. particuliere mijnen

215 888

799 944
192 312
992 256

909 772
De verstrekkingen bereikten een totaal van: (1)
a. rijst, zout, olie en materialen

480 966

482 254

b. voorschotten

175 520

134 317

Alzoo aan uitkeeringen te goed .

656 486

616 571

253 286

375 685

De uitkeeringen echter bedroegen:
a. gouvernements-mijnen .

.

318 124

199 989

b. particuliere mynen .

.

23 143

192 312

.

341 267

392 301

87 981

16 616

355 556

343 058

443 537

359 674

58 599

4118

Blijft alzoo restant schuld

384 938

355 556

Bypassing aan de gouvernementsmijnen voor hetgeen zy na aftrek der genoten verstrekkingen
en voorschotten minder aan uitkeering zouden
ontvangen dan f 5 per pikol

153 040

133 422

32 655

34 775

Alzoo vermeerderden de schulden met
Zy bedroegen op 1 January

. . . .

en op 31 December
I n den loop van het j a a r werd van de schulden
voor rekening van den lande afgeschreven of
door ontbondene mijnvereenigingen in geld aangezuiverd

Premien voor y verige arbeiders

(1) Hieronder is niet begrepen de verstrekking van rijst aan de particuliere mijnen, welke niet op rekening maar
k contant geschiedt.
De gemiddelde prijs, waarop het tin den gouvernementsmijnen geleverd in de pakhuizen op Banka aan den lande
te staan kwam, bedroeg in 1870 plus minus f 19,50 en in
1871 ruim f 25,52. Dit betrekkelijk hooge cijfer is een gevolg van de lage opbrengst der gouvernements-mijnen,
waarvan de oorzaken reeds hiervoren werden vermeld.
De schuldvermeerdering tot een bedrag van bijna t 30 000
i s , even als in 1870, hoofdzakelijk toe te schrijven aan
bet minder gunstige werken van eenige mijnen, als ook
aan de verstrekking van rijst aan de vrouwen en kinderen
der mijnwerkers. Op het werken der bedoelde mijnen waren
van nadeeligen invloed de te groote wateraanvoer en de
vele aardstortingen.
Aanschaffing van rijst en olie. Overvoer van tin. Zoo als
in het vorig verslag werd vermeld, was de behoefte aan
rijst voor 1871/1872 geraamd op 100 000 pikols (2de
soort). Bij de op 26 Julij 1871 gehouden uitbesteding werd
de levering daarvan aangenomen tegen f 5,55 per pikol of
f 0,33 minder dan voor 1870/71 is betaald. Eene uitbesteding voor de levering van circa 100 000 pikols rijst, voor
de behoefte van 1872/73, was tegen Julij 1872 aangekondigd.
De aannemer voor het transport van tin, rijst en olie
van en naar Banka voldeed aan zijne verpligtingen.
Het restant tin, op ultimo 1870 in de pakhuizen op
Banka aanwezig, bedroeg 73 945 pikols. Gedurende 1871
werden ingeleverd 67 390 pikols en afgescheept 56 294,

zoodat op ultimo van dat j a a r aanwezig was een voorraad
van 85 041 pikols; hiervan zijn in het laatste kwartaal 1871
ingeleverd 56 837 pikols.
De noodige maatregelen werden genomen om een spoedig
transport van den voorraad tin op Banka naar Nederland
te bevorderen. (1)
Onderzoekingen. Gedurende 1871 waren op Banka drie
mijningenieurs werkzaam, die voor hunne onderzoekingen
en opnemingen gemiddeld over vijf vaste en drie tydelyke
opzieners konden beschikken.
De mijnbouwkundig-geognostische opneming van de districten Koba en Pangkal-Pinang werd voortgezet. Verscheidene bestaande en nieuw gekapte wegen werden opgemeten en verschillende valleijen opgenomen en met meer
of minder gunstig govolg harer rijkdom aan tinerts onderzocht. Bovendien werden door de betrokken mijningenieurs,
niet alleen in de genoemde, maar ook in de aangrenzende
districten Toboali on Soengeislan, verscheidene onderzoekingen gedaan , om in de behoefte van ontginningsterrein
van sommige bestaande mijnen te voorzien. Alleen in de
districten Koba en Toboali werden wegen en voetpaden
gekapt, over eene lengte van 453 kilometers, terwijl 2257
boorgaten werden gemaakt.
(1) Gedurende het eerste en tweede kwartaal 1879 zijn ingeleverd
5572 en afgescheept naar Java 66 285 pikols, loodat het restant op
ultimo Junij jl. 24 328 pikols bedroeg.

By lagen.
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Verkoop van tin enz. De hoegrootheid en de gemiddelde
opbrengst van het in 1870 en 1871 en in de voorjaars->
veiling van 1872 van gouvernementswege verkochte Bankatin, kan blijken uit de volgende aantooning:
UitgeVerkochte
leverde
hoeveelheid
netto
kiloin pikols.
grammen.

Tijdstip.

Gemiddelde
opbrengst per
50 kilogrammen.
Bruto

2°.

Billiton.

Hel aantal mijnwerkers, dat bij het eind van het vorig
boekjaar (ultimo Februarij 1871) bedroeg 3512, werd gedurende 1871/1872 vermeerderd met 472, waaronder 23
doelhebbers en 449 koelies, zoodat met ultimo Februarij
1872 aanwezig waren 4014 mynwerkors, waarvan 658 deelhobbers en 3356 koelies.
Als mijnwerkers werden ingeschreven 705 Singkee's of
Chineacho nieuwelingen, waaronder waren 309 zoogenaamde vrijwilligers, die zelven de kosten van hun overvoor van China naar Billiton bestreden, terwijl voor 396
man oeno premie van 30 dollars per hoofd betaald werd.
In het geheel overleden 46 man on werden 187 als mijnwerkers ontslagen.
Het aantal mijnen klom, gedurende 1871/1872, van 106
tot 112 (103 koelit, 8 koelit-kollong on 1 kollongmijnen) ;
8 werden ingetrokken, daarentegen 14 nieuwe geopend.
In het district Tandjong-Pandan is men in Octobei
1871 begonnen, bij wijze van proef, pikol-paarden te bezigen
voor het vervoer van tin uit de mijnen naar het pakhuis.
Door de vele rogons en den daardoor veroorzaakten hoogen
waterstand i s , in December j l . , de thobat van de mijn
Ajcr-Mutoedoe (district Hoeding) doorgebroken. De schade
werd echter spoedig hersteld.
Omtrent de productie der Billiton-ontginning wordt
inedügedoeld, dat die gedurende 1871/72 beliep 49 850,50
pikols, over de vier mijn-districten verdeeld als volgt:

~rr
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mijnwerkers.

Nieuwe smeltwijze. De invoering der nieuwe smeltwijze
op Banka maakte in 1871 groote vorderingen. Door tusschenkomst van den eerstaanwezend mijningenieur, worden
te Singapore 18 nieuwe yzeren ventilatoren besteld, ten
behoeve van verschillende mijnvereenigingen, die tot de
oprigting van' nieuwe ovens waren overgegaan.
In den smelttijd van het laatste kwartaal van 1871,
verden in het geheel 49 nieuwe smeltovons gebruikt.
Do vormen on stempels, die bestemd zijn om voortaan
hot Banka-tin zuiver te gieten en de schuitjes zoowel aan
de onder- als bovenzijde van het woord » Banka-tin" te
voorzien, zijn grootendeels reeds uit Nederland aangekomen.
Mot de verdeeling dezer vormen en stempels is een begin
gemaakt, zoodat tegen het einde van het j a a r 1872 al het
op Banka ingeleverde tin op de nieuwe wijze kan zyn gegoten en gestempeld.

De najaars-tinveiling van 1872 zal bestaan uit 23 250
pikols.
Het door de kamer van koophandel on nijverheid te
Batavia geopperd denkbeeld om aldaar veilingen van Bankatin te doen houden, kon den byval van de Indische regering niet verwerven.

Gemiddeld aar

Do opneming van het district Muntok kon, gedurende
1871, niet worden voortgezet, wegens do vele ondorzoekingon , die in het belang der tinontginning van de districten
Djeboes on Blinjoo moeston worden uitgevoerd. Alloen in
eorstgenoomd district worden 320 vierkanto kilometers met
naauwkeurigheid onderzocht; terwyl in boide districten
door de gunstige uitkomsten van enkele onderzoekingen de
toekomst van verschillende mijuon weder werd verzekerd.
De voortdurende achteruitgang van Banka in rijko tinertshoudende valleijen doet de behoefte aan de voorlichting
der myningenieurs meer en meer gevoelen.
De aanvragen om hulp door de mijnen, welke gebrek
aan terrein hebben, nemen steeds toe.
Het boormaterieel op Banka moest, ten gevolge van het
veelvuldig gebruik bij het onderzoek der valleijen , vele herstellingen en gedeeltelijk vernieuwingen ondergaan. Zoowel
door dit laatste als door de onderzoekingen zelve, werden
de uitgaven voor de mijnbouwkundig-geognostische opneming van Banka gedurende 1871 iets hooger dan gewoonlijk.
Zij bedroegen f 29 165 tegen f 26 002 in 1870. Ook voor
1872 worden die uitgaven waarschijnlijk niet op minder
begroot.
Van een nieuw model kogelklepboor, door een der ingenieurs uitgedacht en in het laatst van het j a a r aangemaakt,
verwacht men goede uitkomsten bij den boorarbeid.

IN PIKOLS

Procenten
Tinerts ge-

Tin daaruit

reed voor de
smelting.

verkregen uit
de erts.

afgesmolten.

Fandj ong- Pandan

503

5 681,70

4 001,20

70,44%

Boeding....

783

15 215,52

10 715,10

70,36 7 .

Mangar .

.

.

.

1 633

42 637,50

30 026,41

70,43 7 .

Dindang.

.

.

.

497

7 252,97

5 107,73

70,42 7 .

Te zamen

341G

70 787,69

49 850,50

70,41 7„

Netto.

187©.
M a a r t . . . .
Oetober

.

.

.

39 678,88

2 431 635

41 325,71

2 527 453

74,93

71,13

81 004,59

4 959 088 (l)f73,55

f 69,84

41712,16

2 557 164

43 048,97

2 629 492

78,43

74,60

84 761,13

5 186 656 (l)f76,55

f 72,85

27 415,95

1678 310

f 72,11 f 68,50

1871.
M a a r t . . . .
September

.

.

f 74,63 f 71,05

1872
April

. . . .

In 1871 werden door de Billiton-Maatschappij te Batavia zes veilingen gehouden, bestaande uit respectivelijk
6000, 6000, 7 8 1 1 . 7821, 7800 on 7809 pikols, dio achtercenvolgms gemiddold f 80.42, f 8 2 , f 8 0 , 1 0 . f 8 4 , 9 8 ,
t 86,93 en f 90,44 per pikol opbragton. Op 5 Fobruarij,
8 April en 3 Juny 1872 werden respectivelijk 7827,45,
8000 en 8000 pikols in veiling gebragt, die gemiddeld
f 87,88, f 99,40 en f 96,04 den pikol rendeerden.
In den loop van hot boekjaar 1871/72 werden naar
Batavia verscheept 45 011 pikols tin; op ultimo Februarij
1872 bleef op Billiton nog een voorraad van 43 301 pikols
aanwezig.
Aan uitvoerregt op Billiton-tin vloeide in 1871 in
's lands kas eene som van f 9 2 3 1 1 , tegen f75303 in 1870.
De pachtschat aan den lande verschuldigd (3 per cent
van de bruto productie) bedroeg over het jongste boek-

f 96,28 f 91,86

(1) Voor het verschil van dit cijfer met den elders opgegeven g e middelden • veilingsprijs" gelden dezelfde redenen als hiervoren met
betrekking tot de koffijveilingen bekend gesteld.

Bijblad van de Nederlandsche Staats-courant

a. Onder het gemiddeld aantal werklieden zijn ook begrepen de
werkzoekende mijnwerkers, die niet vast bij eene mijn zijn ingedeeld.
Het gemiddeld getal der mijnwerkers, vast bij de mijnon ingedeeld en
regt hebbende op verstrekkingen, zoo als dit ook in het vorige jaarverslag werd opgegeven, bedroeg 2924.

— 1872—1873.
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j a a r 1495,515 pikol. Het dus geleverd product wordt
dour het Gouvernement hier te lande te gelde gemaakt.
I n de najaarsveiling van 1871 werd verkocht eene hoereelheid van 1185 pikols; de daarvoor behaalde pryzen
kunnen blyken uit bijlage Z hierachter. In April jl.
werden geveild 141G pikols, terwyl in do najaarsveiling
van dit j a a r nog eene hoeveelheid van 1400 pikols Billiton-tin zal worden opgenomen.
§ 2.
a.

Steenkolen.

Gouvernementsmijnen.

Mijn Oranje-Nassau.
De productie dezer mijn bedroeg
in het afgeloopen j a a r 4538 ton, tegen 9817 ton in 1870.
De grooto hoeveelheid nog bij de mijn opgeschuurde kolen
deed het raadzaam achten om niet alle beschikbare werkkrnchten voor de eigenlijke ontginning aan te wenden.
Gemiddeld waren in 1871 bij de mijn werkzaam 485
dwangarbeiders, waarvan 315 voor den eigonlijken mijnarbeid beschikbaar waren; terwijl voor den kolenafvoer
gemiddeld 154 matrozon werden gebruikt. In het laatste
halfjaar 1870 werden voor dezelfde diensten gebruikt
492, 314 en 142 man.
Daar het getal laadbooten voor een geregelden en voldoenden afvoer te gering was, is eene regeling in overweging, strekkende om verbetering te brengen in het
stelsel van afvoer der kolen naar Bandjermasin De afvoer bedroeg slechts 7354 ton, tegon 9495 ton in 1870.
Door brand in een der kolenmagazijnen (April 1871)
gingen 405 ton verloren. Het restant in de magazijnen
op de plaats der productie bedroeg op het eind van 1871
2343 ton.
Gedurende het eersto kwartaal 1872 worden uitgegraven 1604 ton en afgevoerd naar Bandjermasin 1945 ton,
zoodat bij de mijn nog opgeschuurd bleven 2002 ton kolen.
De stoomwerktuigen voor de ontginning in de diepte
werden, in 't laatst van Junij 1871, van Soerabaija naar
Bandjermasin verscheept. De ovorbrenging naar de mijn
ging met geene belangrijke moeijelijkheden gepaard. Intusschen waren de voorbereidende werkzaamheden, zoowel tot ontginning in de diepte als tot oprigting der
werktuigen, niet genoegzaam gevorderd ora tot de opstelling te kunnen overgaan. Wel was reeds in 't begin
van 1870 een aanvang gemaakt met de afgraving van
eenige heuvels en het gelijkmaken van het terrein, waar
de nieuwe mijn moet worden aangelegd, doch, in verband
met de noodzakelijke ontginning in de eerste plaats, van
10 000 ton kolen ' s j a a r s voor de marine, kon slechts een
gcdselte van de beschikbare werkkrachten tot dat doel
worden aangewend. Do ongunstige gesteldheid der aardlagen deed aan die afgravingen eene grootere uitgebreidheid geven, dan waarop aanvankelijk was gerekend; terwijl bovendien de noodzakelijke onteigening van sommige
gronden voor den aanleg van den afvoerweg naar de
rivier, eenige vertraging in den voortgang der werkzaamheden veroorzaakte. Uehalve met moeijelijkheden in de
plaatselijke aanschaffing van bouwmaterialen , vooral hout,
had men ook te kampen met ziekte onder het Europeesch
en inlandsch personeel bij de mijn. De voorbereidende
werkzaamheden tot ontginning van kolen in de diepte,
werden ondertusschen voortgezet en de noodige materialen
bijeengebragt, zoodat met den aanvang van 1872 kon begonnen worden met den aanleg der metselwerken ter oprigting der machinerien. In Maart 1872 werd de nieuwe
afvoerweg naar de rivier (350 meters) voltooid. Op ultimo
van die maand had de machineput, in een hard, klei- en
zandhoudend gesteente, eene diepte van B meters bereikt.
De vooruitzigten der tijdelyke ontginningsplaats te A s sahan waren gunstig; oen genoegzaam ruim ontginningsterrein werd daar voorbereid, om vooreerst in de behoefte
aan kolen te kunnen voorzien.
Mijn Pelarang. De sterkte van het werkvolk bij deze
mijn bedroeg gemiddeld 25 man.
In 1871 werden slechts gedurende het laatste kwartaal
105 ton ontgonnen; de aanwezige voorraad op ultimo 1870
bedroeg 529'/, ton, waarvan gedurende 1871 aan de stoom-

schepon der marine, die Kootei bezochten, werd verstrekt
404V6 ton, zoodnt met ultimo van dat j a a r nog 229V,o ton
voorhanden bleef.
b. Particuliere ontginningen en concessie-aanvragen.
Omtrent do particuliere kolen-ontginningen op kleine
schaal in de Zuider- en Oostor-afdeeling van Borneo, zijn
geen bijzonderheden bekend. Alleen blijkt, ten opzigte van
de Wester-afdeeling van Borneo ,dat in Augustus 1871, in
het Sintangsche, eene groote heeveelheid steenkolen in de
pakhuizen word geleverd. De ontgiuning van steenkolen
had ook de aandacht van den vorst van Boenoet gotrokken. In October 1871 waron reeds 1000 pikols Boenoetsteenkolen te Sintang aangebragt.
Volgens een schrijven van den kommandant der zeemagt (van Februari)' 1872), voldoen do steenkolen, gedolven in de Wester-afdeeling van Borneo, nabij Salimbon
(Sintang) en Boenoet, enz., aan boord der schepen, in de
residentie gostationeerd, steeds zeer goed. Zy geven weinig rook en vereischen weinig arbeid tot schoonmaking
van vuren en viampypon. Van die kolen in het dopót te
Pontianak geleverd, komt de prijs gemiddeld op f 21 de
ton, en op de nederzettingen aan de Boven-Kapoeas, ge.middeld op f 19. De ontginning, overgelaten aan de
inlandsche vorsten, verkeert nog in zeer primitivon toestand; de productie, hoewel niet groot, is toch ruim genoeg voor de ter Westkust en in de rivieren gestationeerde
oorlogs- en gouvornements-stoomvaartuigen.
Het in 't vorig verslag (bladz. 209) bedoelde rapport
van den heer W. H. D E G R E V E , zag nog in 1871 het licht,
onder den titel van : Het Ombilien-kolenveld in de Padangsche
Bovenlanden en het transportstelsel op Sumatra's Westkust. (IJ
Door den heer J s . SLUITER is concessie aangevraagd tot
ontginning van een gedeelte van het Ombilien-kolenveld
en tot aanleg en exploitatie van een transportkabel, uitgaande van hot eiland Pisang-Ketjil, langs Padang en
Pantngahan, naar den Soengie-doerian-vleugel van dat
kolenveld.
Door den heer P . H. VAN D I E S T , laatstelijk hoofdingenieur, chef der af deeling Mynwezen in Nederlandsch lndie,
is evenzeer eene aanvrage om concessie ingediend en ook
voor den bouw en de exploitatie van een spoorweg, loopende
van Padang over Solok naar die kolenvelden. Beide aanvragen zijn nog in overweging.
In den loop van 1871 werd door F . J. M. BENENATI
een verzoek gedaan om steenkolen te mogen ontginnen bij
Kotta-Manah in het district Tjimahi (Preanger regontschappen) Bij onderzoek bleek het, dat opgenoemde plaats
geen steenkolen, maar wel een voor de praktijk onbruikbare soort van brandschiefer voorkomt. Naar aanleiding
daarvan werd door do Indische regering afwijzend op dit
verzoek beschikt.
§ 3.

Aardoliën.

De boring naar aardolie te Ngerobak in de Loesivallei
(residentie Samarang), werd — zoo als reeds in 't vorig
verslag is vermeld — op eene diepte van 121 Vj nieter
gestaakt. De daarbij verkregen uitkomsten waren ongunstig. In het begin der maand April 1871 was het onderzoek afgeloopen en werd het boormaterieel ovorgobragt
naar Samarang.
Door den heer J. REERINK (zie vorig verslag bladz. 209)
werd in den loop van 1871 in het district Madja (residentie
Cheribon) begonnen met eene boring naar aardolie. Volgens
ontvangen mededeeling had die boring met het einde van
het jaar eene diepte van ongeveer 15 meters bereikt, en
werd daarbij eene geringe hoeveelheid aardolie aangetroffen.
Meerdere bijzonderheden daaromtrent werden niet vernomen.
In hoeverre reeds gevolg is gegeven aan de hem verleende
vergunning, tot het opsporen van aardoliebronnen in de
residentien Soerabaija en Madura, is niet bekend.
Ten einde to gemoet te komen aan de bezwaren, ondervonden in do toepassing der bepalingm op het verleenen
(1) Bij brief van 2C September 1871, n°. 33, is aan beide Kamers
der Staten-Generaal een exemplaar van dit werk aangeboden.
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van concessie tot ontginning van aardoliebronnen, werd
eeno herziening van die bepalingen door het Indisch bestuur
in overweging genomen.
§ 4.

Putboringen.

Ingevolge de bij b'sluit van den Gouverneur-Generaal
van 30 July 1«71, n c . 19 {Indisch Staatsbladn°. 106) vastgestelde — en in het vorige verslag (bladz. 209, noot 2)
vermelde — regeling, krachtens welke voortaan alle diepe
grondpeihngen van wege het mijnwezen worden uitgevoerd,
werd ook al het boormaterieel, bij de verschillende departementen aanwezig, onder het beheer vau dien tuk van
dienst gebrugt. Dit materieel werd, voor zoover noodig,
te Samarang bijeengebragt en onder het toezigt van den
voorloopig mot de leiding van het grondpeilwezen belasten
mijningenieur in bruikbaren toestand gebragt. Dien ten
gevolge kon men, met het einde van 1871, beschikken
over drie volledige toestellen voor diepe boringen en over
nog een vierden toestel voor boringen tot op de diepte
van ongeveer 50 meters.
'
Eene definitive regeling der dienst van het grondpeilwezen, als onderafdeeling van het mijnwezen, was wenschelijk; echtor werd de moeijelijkheid ondervonden om
voor dio dienst een genoegzaam aantal m'jningenieurs aan
te wijzen E r worden drie ingenieurs noodig geacht om do
dienst van het grondpeilwezen eenigzins aan hare bestemming te doen beantwoorden. Volgens den directeur van
onderwijs, eeredienst en nijverheid zal het voor 1874 niet
mogelijk zyn, om, in verband tot de elders bestaande behoefte aan mijningenieurs, meer dan twee ingenieurs voor
diepe grondpeilingen en de daarmede in verband staande
geologische onderzoekingen beschikbaar te stellen.
Tot voorloopige regeling van meergenoemde dienst werden, bij eene beschikking van Mei 1872, door do Indische
regering de ncodige maatregelen genomen of voorgesteld.
In het laatst van 1871 werd, door ,den daarby betrokken
mijningenieur, een uitvoerig verslag ingediend, nopens de
wijze waarop Poorwodiidi en Koewoe in de residentie
Samarang van drinkwater zouden kunnen voorzien worden.
In den loop van 1871 werd een begin gemaakt met de
artesische horingen te Samarang, hoofdzakelijk om de
volkrijke inlandsche wijken dier stad van goed drinkwater
te voorzien. Twee dezer artesische putten waren voor het
einde des jaurs met goed gevolg voltooid. Beide verkregen
ef ne diepte van 75 meters en gaven uitmuntend zuiver
drinkwater. De opbrengst van deze putten is tamelijk afwisselend en daardoor nog niet met zekerheid te bepalen;
het gemiddelde van 6 motingen bedroeg voor den eersten
put 95,1, en van 3 metingen van den tweedon put 70,3
liter per minuut.
Een derde artesische put te Samarang, nabij Kali-Gaweh,
werd in het laatst van Februari) 1872 voltooid op eene
diepte van 89 meters en gaf aanvankelijk 80 a 100 liter
drinkwater per minuut. In Maart jl. is met de boring
van een vierden put te Paser-Ambengan begonnen. Verder
is, in April 1872, door do Indische regering magtiging
verleend om, na voltooijing der toegestane boringen te
Samarang van vier artesische putten, aldaar nog een artesischen put te boren in het gedeelte der stad bekend onder
den naam van kampong Krangan. Het voornemen bestond
om daarna met nog een diepe gron '.peiling te Grissée
(Soerabaija) aan te vangen.
I n de maand April 1872 werd met de boring van een
artesischen put in het militair kampement te Weltevreden
begonnen, en met ultimo Junij had doze eene diepte bereikt van 101V, meter, waarbij op de diepte van 8'J a 92
meters eene geringe hoeveelheid welwater werd aangetroffen. In den loop der maand Junij werd ten behoeve
der boring een klein horizontaal werkend stoomwerktuig
opgerigt, ten einde deze gemakkelijker te maken en te
bespoedigen.
Nadut men, in het laatst van 1869, te vergeefs verschillendo proeven had genomen tot het verkrijgen van drinkwater door middel van eene uit Nederland gezonden weiwaterpomp, werd in October 1870 eene boring gedaan in
de batterij ' t L o o , en daarbij gebruik gemaakt van een
door de heeren CLOTOFSKY en VAN DEN BURG eenigzins ge-

wijzigd systeem. Deze boring leverde in zooverre gunstige

resultaten op, dat men, zonder veel moeite, de diepte van
p. m. 84 meters bereikte, en helder water verkreeg. H o e wel dit water zeewater bleek te zyn, kon zulks, als gevolg
van do geologische gesteldheid van den bodem, niet ten
nadeele strekken van den gobezigden boortoestel.
Om evenwel tot eene afdoende uitkomst te geraken,
werd door den kommandant van het Indisch leger magtiging verleend, om gelijke proef te nemen op het Waterlooplein te Weltevreden en dnartoo eeno overeenkomst met
den heer CLOTOFSKY aangegaan.

Het werk, op 26 Julij 1871 aangevangen en dun .'listen
daaraanvolgende beëindigd, leidde tot de uitkomst, dat het
water uit de pomp zuiver on van goeden smaak was.
Daar de toepassing van het gewyzigd of uitgebreid NonTON*stelsel. ter verkrijging van goed drinkwater op betrekkeiijk geringe diepte, gerekend word tot do dienst van het
grondpeilwezen te behooren, werden ook daarmede te Saniarang proeven genomen. De verkregen uitkomsten waren
voor dio plaats niot gunstig; zells bij hot gebruik van een
heiblok van 300 kilo was het niot mogelijk de buizen
dieper dan 27 meters in te slaan. In hot beneden of
noordelijk gedeelte der stad werd do bodem tot op deze
diepte arm aan water bevonden, en daar, waar het werd
aangetroffen, was het brak.
§ o.

Onderzoekingen van onderscheiden aard. Personeel.

De mijnbouwkund ; g-geognostische opneming von Sumatra's Westkust werd in 1871 zoo veel mogelijk geregeld
voortgezet.
In den aanvang van dat j a a r waren daarbij werkzaam
drio mijningenieurs , van wie een in Augustus 1871 overleed. Zij worden bijgestaan door zeven opzieners. Een
dier opzieners vertrok in het laatst van het j a a r wegens
ziekte met verlof naar Europa; een ander overleed in
Februarij 1872.
Het onderzoek van het Ombilien-kolenveld (in de P a dangsebo Bovenlandea) had plaats, zoowel in den westelijken on oostelijkon vleugel, als in de zuidelyke verlenging van het kolenbekken.
De uitkomsten van die onderzoekingen waren :
1°. in den westelijken (Soengeï-Doerian-) vleugel:
dat door verschillende boringen en afgravingen bevestigd werd dat in het benedenste gedeelte der zandsteenétage drie kolenlagen , respectivelijk van 1,92, 2 en 6,15
meters zwaarte voorkomen;
dat op ongeveer 10 meters beneden de zware laa^ een
brandschieferlaagje optreedt, dat als aanwijzer der kolenlagen ia te waarderen;
en dat in de onderliggende mergelschiefer-étage "een
kolenlagen meer voorkomen.
Door verschillende galerijen in de zware koollaaf, werden de bijzonder gunstige mijnbouwkundige hoedanigheden
der laag, met het oog op eene ontginning, nader geconstateerd, en door talrijke afgravingen, de uitgaanden (1) van
het kolenlagenstelsol van Soengei-Doerian met zekerheid
vervolgd over eene lengte van 6 500 meters ;
2°. in de zuidelijke verlenging van h?t kolenbekken :
dat door het openkappen van verschillende ravijnen in
het kolenterrein ten zuiden vun de Pamoeantan-vallei geene
kolenlagen van belangrijke zwaarte werden ontdekt, w e s halve die van Soengei-Doerian zich ten zuiden van genoemde vallei niet schijnen voort te zetten ;
' en dat in verschillende ravijnen slechts eenige koollaa"j e s , in zwaarte afwisselend van 0,12 k 0,55 meter werden
aangetroffen ;
3°. in den oostelijken (Boeloe-rottan-) vleugel:
dat ten gevolge van boringen en de toepassing van een
stelsel van galerijen, te Ooloe-ajer drie kolenlagen gevonden werden, respectivelijk van l ' / 2 , 1 en l'/„ meter
zwaarte;
dat de kool in de galerijen zeer brokkelig i s , hetgeen'
echter minder aan de hoedanigheid van de kool, dan wol
aan de ongunstige topographische ligging, aan den voet
(1) l'itgaandcn is een bij mijnbouw gebruikelijk woord; het beteekent : do plaatsen waar de kolenlagen aan den dag komen of zigtbaar zijn.
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van het steile Singaloei-gebergte, moot worden toegeschreven.
Ken gelijk onderzoek leerde, dat de koollagen by Pisangmannoh nog meer verdrukt en verbroken zyn dan die by
Ot'loe-ajer. Op beide plaatsen zou de hoedanigheid der
kolen in de diepte nader worden onderzocht.
Ingevolge eono door de Indische regering, in Augustus
1871 genomon beschikking, vierden van elke der voornauio vindplaatsen van het Oinbilicn-kolenveld : SoongeiDoerian , Klinti, Oeloe-ajur en Pisang* Nanneh , twintig
ton kolen ontgonnen , om beschikbaar to worden gesteld
voor hut departement van marine, tot het nemen van
praktische proeven op grooto schaal. In December was
men met den afvoer dezer kolen naar Padang begonnen.
Wegens de zeer ongunstige weersgesteldheid gedurende den
westmoesson kon het transport slechts langzaam geschiedeu on morst het zelfs meermalen geheel gestaakt worden.
Op ultimo April 1872 was iets meer dan de helft, dat is
ruim 40 t o n , afgeleverd. Intusschen was door het on»
bruikbaar worden van den weg door de kloof van Annee
de verdere afvoer dier kolen weder gestaakt en zou het
restant waarschijnlijk niet \ ó ó r het einde van de maand
Junij te Padang kunnen zijn.
Volgens onlangs ontvangen berigten werden in de maand
Mei j l . , in tegenwoordigheid van den eerstaanwezend
mijningenieur op Sumatra's Westkust, aan boord van
Zr. Ms. stoomschip Maat en Waal proeven genomen met
de Oinbilien-kolen. De uitslag dezer proeven , nanvankelijk genomen met Soengei-Doerian- , Oeloe-ajer en NewCastle-kolen , was , volgens het uitvoerige daarvan ingediendo verslag , zeur gunstig. Verder bestond het voornemen
om deze vergelijkende proeven met de Ombilien-kolen en
verschillende andere kolensoorton voort te zetten.
liet onderzoek der ertsvelden van Goenong-Bessi
(Tanah-Datar) Batoe-Tiga , Pasilian en Batoo-Mendjoeloer
(XX Kotta's) werd in den loop van het j a a r 1871 gestaakt,
dewijl op geen dezer vindplaatsen eene voor ontginning
voldoende hoeveelheid kopererts in de diepte werd aangetroffen
Daarentegen werd bij Batoe-Bessi eene groote
hoeveelheid ijzererts van zeer goede hoedanigheid govonden ; de bouw dezer ertsai'zettiug zal door eenige afgravingen nog nader worden onderzocht.
In do eerste maanden vau het afgoloopen j a a r werden
bij Si-Boera-Boera (Tapanoli) nog eenige onderzoekingen
naar kolen uitgevoerd , waardoor do reed3 in het vorige
j a a r verkregen uitkomst werd bevestigd, dat de steenkolen om de baai van Sibogha voorkomende , geen praktische waarde hebben.
Te Kamang (afdeeling Agam) werd het praktische onderzoek van bouwmaterialen en andere grondstoffen geregeld voortgezet.
De naauvvkeurige opmeting van het Ombilien-kulonveld
werd verder voortgezet e n , wat betreft den SoengeiDoerianvleugel, voltooid en grootendeels in teokening gebragt. Verder hadden geognostische en topographische
opnemingen plaats in de afdeelingen Danau-districten,
V I I I Kotta's en V I I Loerah's, Bondjol, Sipirok en
Ankola.
Door do ijverige nasporingen van den controleur j h r .
KnAUENHorF werden in verschillende landschappen van
het eiland Nias (Sumatra's Westkust) kolen ontdekt. Deze
kolen kwamen over eene belangrijke uitgestrektheid aan
den dag, terwijl do ligging ten opzigto van het zeestrand
over het algemeen zeer gunstig was. Het scheikundig
onderzoek van die kolen bewees dat ze in waarde ver
beneden de Ombilien-kolen staan; ook proeven, in Soptember met die kolen aan boord van een Zr. Ms. stoomschepen genomon, gaven ongunstige uitkomsten. Hierbij
moet evenwol in aanmerking worden genomen, dat de beproofde kolen van de oppervlakte werden genomen, zoodat de mogelijkheid bestaat, dat de hoedanigheid in de diepte
iets beter wordt dan wel dat andere en betere lagen worden
aangetroffen.
' Naar aanleiding van een door den heer A. FRASER gedaan verzoek, werd in Maart 1872 een der ingenieurs van
het mijnwezen belast met een onderzoek naar de kolenlagen in de afdeeling Lebak (Bantam). Hoewel een ontginbare kolenlaag, ter zwaarte van l ' / s & 2 meters werd
aangetroffen, bleek echter uit het scheikundig onderzoek,
uitgevoerd bij het bu reau van het mijnwezen , dat die kolen

van slechte hoedanigheid waren. Op grond daarvan meende
dan ook do chef der afdeeling mynwozon eene ontginning
dier kolon te moeten ontraden, to meer nog omdat zij van
den aanvang af kostbaar zou zyn; de exploitatio toch zou
alloen in de diepte, dat is door den nanleg van putten,
kunnen plaats hebben.
Volgens geruchten en blijkons bescheiden in het archief
ter algemoene secrotario aanwezig, zoude in de vorige eeuw
tinerts zijn gevonden bij St. Nikolaaspunt (Bantam). Het
onderzoek in April 1872 door een myn-ingenieur op last
der Regering, ter plaatse ingesteld, bewees, dat daar alleen
een vulcinisch gesteente (trachietvorming) voorkomt en
doet het aanwezen van tinerts op die plaats, op wetenschappelijko gronden, voor onmogelijk houden. Blijkbaar
heeft men het daar voorkomende ijzerzand, dat een voornaam bestanddeel uitmaakt van de meeste vulcanische gesteenten, voor tinerts aangezien. De onderneming voor
kopererts-ontginning opTimor van den heer J . S. CRAWFÜRD ,
waartoe deze zich in 1871 met andere personen naar dat
eiland begaf, is niet tot stand gekomen. In September 1871
keerden de hoeren CRAWFÜRD en DE GELOES met hun per-

soncel van Atapoepoe terug. Alle werkzaamheden waren
door hen gestaakt na het vruchteloos afloopen ^an hun
onderzoek naar rijke koperaderen. Een Engelsen myningenieur, de heer GEORÜE, was toen nog bezig naar koper
te zoeken, on ofschoon do volbragte boringen het gowenscht
resultaat niet hadden opgeleverd, bleef hy goede verwachtingen koesteren.
Vau de voorgenomen kopererts-ontginning nabij Koepang
(Timor) door twee ingezetonen dier plaats, zoomede van
eene goudontginning in het landschap Sonnabait door diezeltde personen , is niets naders vernomen.
Bij eene beschikking der Indische regering van Mei 1872
is een gouvernements-mijningenieur aangewezen, ton einde
naar Timor te worden gezonden, tot het verkrijgen van
zekerheid omtrent het al dan niet bestaan van ontginbare
koporertslagen aldaar.
Volgens geruchten zou aan de zuidkust van het eiland
Flores tinerts voorkomen. De gezindheid der bevolking
maakte alsnog een onderzoek aldaar voor Europeanen gevaarlijk. Intusschen werd van regeringswege aan een
inlandsen hoofd opgedragen om plaatselijk het voorkomen
van tinerts na to gaan, en daaromtrent mededeeling te doen.
Bij Marauw in het landschap Kandawangan (Westerafdeeling van Borneo) werd door inlanders orts gevonden,
dat bij onderzoek bleek 20 percent lood en 0,04 percent
zilver te bevatten.
Op het eiland Nias werd in het beekje Ajer-Boesoek,
op 2 a 3 palon bezuiden de hoofdplaats Goenoeng-Sitoli,
gedegen lood gevonden, volgens scheikundig onderzoek bestaande uit 98,33 percent lood en 1,66 percent antimonium.
Bedoeld metaal zou in de natuur slechts zelden in dien
toestand worden aangetroffen.
Zoo als reeds in 't vorig verslag (bladz. 210) werd
medegedeeld , bestond het voornemen om, in het belang
van wetenschap en nijvorheid, hier te lande de door de
mijningenieurs ingezonden rapporten en kaarten uit te geven.
Na verkregen magtiging des Konings is in December
1871 aan don boekhandelaar C. P , STEHLER te Amsterdam
de uitgave opgedragen van den eersten jaargang van het
«Jaarboek van het mijnwezen in Nederlandsch I n d i e " ,
dat uit tweo deelen zal bestaan. Hel eerste deel, bewerkt
door den heer P . H. VAN D I E S T , zag dezer dagen het
licht.
Bij de R egoring is de overweging aanhangig van het
vaststellen van grondslagen , waarop ontginning van delfstoffen bevattende gronden in Nederlandsch Indie kan
worden toegestaan, als ook van voorstellen tot betere
regeling van de dienst van het mijnwezen on tot roorganisatie van het personeel bij dien tak van dienst.
Het op ultimo December 1871 in Indie aanwezig personeel voor de dienst van hei mijnwezen, bestond uit : één
hoofdingenieur, één chef van het scheikundig laboratorium,
twee ingenieurs der lsto klasse, vier ingenieurs der 2de
klasse, waaronder één waarnemend (vroeger ingenieur der
lste klasse), twee ingenieurs der 3de klasse, bonevens twee
aspirant-ingenieurs.
Verder uit twee opzieners der l s t e , zes dor 2do klasse
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(waaronder twee als mynwerkers uit Noderland gezonden
opzieners) en tien der 3de klasse, bonevens twee boormeesters.
Aan de formatie der ingenieurs (Indisch Staatsblad 1863,
n°. 56) ontbraken derhalve vier ingenieurs der 3de klasse.
Daarentegen was één hoofdingenieur met verlof naar E u ropa, terwyl in February 1872 een aspirant-ingenieur uit
Nederland aankwam.
III.

ZOUT.

Aanmaak. De aanmaak van zout, welke blijkens het
vorig verslag voorloopig in de districten onder Sumanap
(Madura) tot eene hoeveelheid van 20 000 koijans zal
geschieden, leverde in 1871 18 256 koijans op. Dit minder
gunstig resultaat wordt toegeschreven aan de regenachtige
weersgesteldheid in dat j a a r , en aan de in Julij plaat3
gehad hebbende overstroomingen , waardoor het grootste
gedeelte der pannen onder water heeft gestaan (zie noot op
bladz. 211 van het vorig verslag). Met het oog op den nog
aanwezigen grooten voorraad is deze mindere productie
van geene beteekenis. In gewone omstandigheden kan het
productief vermogen van de afdeeling Sumanap, volgens
den resident van Madura, worden geschat op plus minus
24000 koijangs 'sjaars.
In het belang eener gemakkelijke en weinig tijdroovende
meting, werd — blijkens het vorig verslag, bladz. 211 — bij
een besluit van den Gouverneur-Generaal van December
1870 (Indisch Staatsblad n°. 202), ingetrokken de bepaling
van Indisch Staatsblad 1829, n°. 77 (art. 6, § d ) , waarbij
het afstrijken der zoutmaten gelyk met den rand was voorgeschreven. Op dit besluit is do Indische regering in October 1871 (Indisch Staatsblad n°. 153), in zoover teruggekomen , dat het alleen van toepassing werd verklaard op
de meting van het zout by ontvangst in de hoofddepöts.
Overigens blijft de aangehaalde bepaling van kracht op de
uitlevering van zout bij de depots en op het in- en uitmeten
by de verkooppakhuizen, hetgeen noodig was om mogelijke
malversatie te voorkomen.
De zoutproductie uit de modderwellen te Grobogan
(Samarang) werd, tegen 13 667 pikols in 1871, voor 1872
geschat op plus minus 13 800" pikols, en de belasting daarvoor respectivelijk op f 5443 en f 5480.
Vervoer. Het vervoer van zout uit de depots naar de
vêrkooppakhuizen had geregeld plaats. De transportaannemers voldeden over het algemeen aan hunne verpligtingen.
Eene uitzondering hierop maakte echter de aannemer
voor het transport van gouvernements-producten, goederen , gelden, zout enz., van de binnenlanden van Madioen
naar Grissee en omgekeerd, die bij herhaling zijne verpligtingen op zulk eene verregaande wijze veronachtzaamde, dat de Indische regering zich genoodzaakt heeft
gezien hem in het vervolg uit te sluiten van alle leverant i e n , transporten enz. van het Gouvernement. In verband
met de aanstaande verstrijking van het bedoelde contract
werd bepaald , dat de afvoer van al de koffij uit de residentie Madioen, als ook de opvoer van al het voor die
residentie benoodigde zout, voortaan niet meer zal plaats
hebben naar en van Grissee, maar naur en van Djokotro,
gelegen aan het zuiderstrand van de baai van Pangool
(afdeeling Patjitan). Hiervan werd echter uitgezonderd het
voor den" verkoop te Ngawi henoodigdo zout, dat voortdurend , gelyk vroeger, van Grissee zal worden opgevoerd.
Van deze wijze van vervoer wordt voor het Gouvernement
een niet onbelangrijk voordeel verwacht.
Eene uitbesteding van het transport werd in Maart 1872
gehouden. Vermits de laagste inschrijver geene voldoende
waarborgen bezat voor de rigtige nakoming zijner verpligtingen, werd het transport niet definitief toegewezen,
maar magtiging verleend om een ondorhandsch contract
met een ander aan te gaan.
By beschikking van 22 Mei jl. is de Indische rogering,
onder nadere goedkeuring des Eonings, tot de indienststelling overgegaan van het navolgende personeel by het
pakhuis te Djokotro , als : een pakhuismeester , twee koffijen zes zoutmandoors en vier wegers; voor klerkenloon
word f 900 'sj aars toegestaan.
Na de in Augustus 1871 gehouden uitbosteding voor
het vroeger door de bevolking bewerkstelligd transport van

zout naar de binnenlandsche pakhuizen in do residentie
Pranger regentschappen (gecombineerd met het vervoer van
koffij), welke door eeno heruitbesteding van een der perceelen gevolgd word, is dat transport gegund aan eeneu
particulieren ondernemer, zoodat het transport alsnu in
de Pruanger regentschappen geregeld is op dezelfde wijze
als overal elders op Java.
Debiet. Eene gewestelijke aantooning van het debiet
op Java en Madura gedurende 1871 en de vier voorgaande jaren wordt hierbij overgelegd als bijlage T T . Zij
wijst voor 1871 een totaal aan van 27 621 koijans (de
koijan = 30 pikols), of 39 koijans minder dan het ciiter
van 1870.
De opbrengst was f 5 364 6*92, tegen f5 389 547 in 1870.
Uit dezen staat blijkt verder dat het debiet te Banjoewaugi op hetzelfde cijfer is gebleven en dat het in de
residentien Bantam, Batavia, Krawang, do Preanger r e gentschappen, J a p a r a , Pasoeroean, Probolinggo, Bagelen,
Kediri en Banjoemus vooruit, en in" de overige residentien
achteruit is gegaan.
De eenige noemenswaardige vermindering betreft de re sidentie Tagal. Als reden daarvan wordt door den resident opgegeven het slechte resultaat van de vischvangst j
waardoor weinig gezouten visch is aangemaakt.
Van de hoeveelheden Siamschen visch en van het zout,
dat geacht wordt met en in dezen visch op de markt te
zijn gekomen, zijn de ontvangen opgaven zoo uiteenloopend
en onvoldoende, dat daarvan geene melding kan worden
gemaakt.
Bij het zou tverbruik in Soerakarta, alwaar het monopolie
niet werkt, was het gouvernement slechts in zoover betrokken, dat te Grissee gelegenheid gegeven werd tot
afhaal van gouvernements-zout tegen den verminderden
prijs van f 4 per pikol (zie vorig verslag bladz. 212). In
den regel werd het zout aldaar ingenomen als retourvracht
door de praauwen, waarmede de Solosche producten naar
Soerabaija werden afgevoerd. D» omstandigheid, dat de
afvoer uit Solo zich, door het tot stand komen van den
spoorweg tusschen Soerakarta en Samarang, meerendeels
van Soerabaija naur Samarang verplaatst, heeft, ook in
verband met de staking van den zoutaanmaak te Grissee,
in November 1871 doen besluiten om in de behoefte aan
zout in Soerakarta voortaan , van Samarang uit, te voorzien
en het zilt in Soerakarta zelf verkrijgbaar te stellen tegen
f 6 den pikol. Daartoe is ter hoofdplaats van dien naam,
nabij het spoorwegstation een tijdelijk verkooppakhuis opgerigt, door middel van rails zoodanig met gezegd station
verbonden, dat uit de spoorwagens, waarin het zout van
van Samarang wordt aangevoerd, dit direct in bedoeld
pakhuis kan worden gelost. By een besluit van December
1871 werd verder bepaald dat het te Soerakarta van gouvernementswege te debiteren zout bij geene geringere hoeveelheid dan van V3 pikol zal worden verkocht. Voor het
vervoer van het zout met den spoorweg werd eene uitbesteding gehouden, welke echter door heruitbesteding moest
gevolgd worden.
Overeenkomstig de in 't vorig verslag (bladz. 212) reeds
vermeldo magtiging, werd bij gouvernements-besluit van
22 October 1871 (Indisch Staatsblad n°. 157), bepaald, dat
voor het bereiden van huiden, uit de gouvernement s-strandpakhuizen zout kan worden verstrekt, tegen betaling van
f 60 de koijan; onder voorbehoud evenwel, dat het zout
vooraf, op kosten van den aanvrager, met vreemde bestanddeelen vermengd en voor de comsumtie onbruikbaar
moet gemaakt worden. De verstrekking zal niet meer gebonden zijn aan het totaal van 25 koijangs per j a a r , daar
het maximum voor eiken aanvrager bepaald is op 10
koijans ' s j a a r s . Als minimum van hetgeen aan één persoon te gelyk mag worden verstrekt, is de hoeveelheid
van een koijan aangenomen.
Bij Indisch besluit van 23 October 1871 is alsnog voor
den tijd van een jaar verlengd de in 1866 voor den tijd
van 2 jaren bevolen proef tot den verkoop van zout te
Lossareng, op het particuliere land Indramaijoe (Cheribon),
zoowel ten gerieve der bevolking, voor wie de aanschaffing te Indramaijoe, wegens don slechten staat der wegen
in den westmoesson, bezwarend is , als om na te gaan of
ten gevolge der intrekking van den aanmaak te Errittan
het debiet te Lossareng welligt zal toenemen.
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Krachtens magtiging des Konings is door den Gouver*
neur-Goneraul, bij besluit van 24 October 1871, n°. 49,
bepaald d a t , aanvangende met 1°. January 1872, het zout
bij hut verkooppakhuis to Batavia verkrijgbaar wordt gosteld tegen f 5 den pikol en f2,50 den halven pikol; zullendo geen kleinere maat worden verstrekt t l . ' I I I / « pikol.
Met ultimo 1871 werden do verkooppakhuizen te Tange-

rang, Bekassi en Buitenzorg ingetrokken. Daar het hier
slechts eono proef geldt, werd tevens bepaald dat do pakhuizen behoorlijk onderhoudon moeten worden.
Eene aantooning van het debiet in de Bnitenbezittingen
over de jaren 1869—1871, volgt hieronder.

1869.
Hoeveelheid.

G E W E S T E N .

Opbrengst.

225 203

2062

315

63 009

1034

f

Opbrengst.

Koijans.
272 850

291

58 200

279

55 800

180 989

1104

193 200

889

155 575

185

31814

200

30 692

196

39 514

. . . .

837

146 392

926

162 119

855

149 625

Zuider- en Ooster-afdeeÜDg van Borneo.

1245

248 922

1540

308 000

940

188 000

896 329

6123

1061511

4978

.

.

5317

f

Het debiet is op alle plaatsen achteruit gegaan; het bolangrijkst in het gouvernement Sumatra's Westkust en in
de rosidentien Palembang en Zuider- en Ooster-afdeeling
van Borneo. Voor zooveel het eerstgenoemde gewest botreft, schijnt de vermindering veroorzaakt door den invoer
van 3119 pikols gezouten visch.
])e vermindering te Palembang wordt voor het grootste
gedeelte daaraan toegeschroven, dat eene lading van 117
koijans zout, die met olie doortrokken werd aangebragt,
niei door het bestuur werd aangenomen, en door den
transportaannemer, na vergoeding der waarde, voor eigen
rekening van de hand gezet is.
In verband met het hoogo cijfer, dat het debiet ter
ZuiJor- en Ooster-afdeeling van Borneo, in vergelijking
met andere j a r e n , in 1870 bereikte, schijnt de vermindering hiervan in 1871 veroorzaakt, doordien men zich in
1870, vóór do jongste onlusten aldaar, ruim van zout had
voorzien.
Wegens de staking van den zoutaanmaak te Tanara
(Bantam), en in afwachting eener nadere regeling van het
zoutdebiet in de Lampongsche districten, werd in Junij
1871 bepaald dat de Lampongsche handelaren het zout,
voor den inkoop waarvan hun licentie verleend wordt,
in stede van te T a n a r a , voorloopig te Batavia zullen
afhalen. Deze regeling was voor bedoelde handelaren niet
bezwarend , daar zij de reis naar Tanara toch steeds via
Batavia doen , en ook voor het Gouvernement wenschelijk,
omdat de kosten op het zout te Karang-Antoo vermoedelijk
hoogor zonden zijn dan te Batavia.
Zeer onlangs is 's Konings magtiging verleend om het
zoutmonopolie in de residentie Lampongsche districten in
te voeren eu wel te beginnen met het volgend dienstjaar.
Verder is de aandacht der Indische regering gevestigd op
het al of niet noodzakelijke eener wijziging van het bepaalde bij Indisch Staatsblad 1839, n°. 1, dat in de Lampongs geen zout mag worden ingevoerd, 't welk niet van
J a v a afkomstig is.
In plaats van de verstrekking van zout te Tanara voor
de consumtio in de Lampongs, zal nu te Telok-Betong
een zoutverkooppakhuis opgerigt worden, waar het zout
tegen f 5 per pikol zal worden gedebiteerd. Het eenige
voorname verschil tusschen de bestaande en de in te voeren
regeling is dat het zoutverkooppakhuis voor de Lampongs
gevestigd wordt in dut gewest zelf, in stedo van op J a v a ,
en dat do prys van het door het Gouvernement geleverde

f

f

1819

TOTAAL .

1701

Opbrengst.

Hoeveelheid.

309 300

Wester-afdeeling van Borneo

.

Hoeveelheid.
Koijans.

Koijans.
Gouvernement Sumatra's Westkust.

1871.

1S70,

f

f

861364

zout wordt gewijzigd. De bevolking zal gebaat zijn bij de
oprigting van een gouvernementspakhuis te Telok-Betong
en bij afschaffing der licentien; deze toch schiepen, naast
het gouvernomentsmonopolie, een monopolie van bevoorregte handelaars. De prijs werd op f 5 per pikol gesteld
omdat ook te Padang, Priaman, Aijer-Bangies en Natal
die prijs ingevoerd w a s , toen de regering zich bepaalde
tot een debiet van zout aan de stranden en wel omdat
anders de bevolking in de binnenlanden het zout te duur
zou moeten betalen. Aangezien iodere wijziging in de zoutprijzen eene wijziging van gouvernements-inkomsten i s ,
waarop het bepaalde bij art. 19 der Indische comptabiliteitswet van toepassing i s , kon ook de nieuwe regeling,
voor zoover zij strekt om den prijs van het zout voor de
lampongs van f 3 op f 5 per pikol te brengen, niet in
werking treden dan met den aanvang van een nieuw
dienstjaar.
Voorraad. Deze beliep onder ultimo December 1871 op
J a v a en Madura:
in de hoofddepöts

202 454

en in de verkooppakhuizen

15 628
koyans

218 082

Op genoemd tijdstip was onderweg van het eene pakhuis naar het andere , voor zoover daarvan opgaven ontvangen zijn, eene hoeveelheid van 4730 koijans.
IV.

KOOPVAART EN SCHEEPSBOUW.

§ 1.

Roopvaart.

Voor de ontvangen regten en de nadere verlenging voor
één j a a r en alzoo tot 1". Januarij 1874 van de tariven
van in-, uit- en doorvoer in Nederlandsch Indie, zie men
hoofdstuk J I , afdeoling I , § 4 b.
Van het in 't vorig verslag (bladz. 213/214) bedoelde
nieuwe reglement op de zeebrieven en jaarpassen, ter vervanging var. dat in Indisch Staatsblad 1858, n". 134, is
onlangs een ontwerp uit Indie ontvangen, dat hier te lande
in overweging is. (Vergelyk hoofdstuk F , § 1.)
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a.

Java

en

Madura.

Statistiek. De «Statistiek van den handel, de scheepvaart en de in- en uitvoerregten op J a v a en Madura,
over het j a a r 1870" zag nog in 1871 het licht. (1)
Die over 1871 is in Indie in bewerking, doch reeds
zoover gevorderd dat daaraan de gebruikelijke aantooningen kunnen worden ontleend.
(1) Van dat verslag is bij brief van 3 Juin 1879 aan beido Kamers
der Stateu-Generaal een exemplaar aangeboden, van dat over 1869
reeds bij brief van 2 December 1871.

4

De voornaamste 'cijfers van 1871 worden hieronder aangetroffen, vergeleken tegenover die der vier voorafgegane
jaren.
Meer uitvoerige aantooningen over 1869 en 1870 zijn te
vinden in bijlagen U U , n°. I—8. Opgaven nopens elke
haven afzonderlijk, zoowel van do waarde der in- en uitvoeren, als van de scheepvaartboweging, kunnen over
beide jaren gekend worden uit n°. 9 van die bijlagen.

PARTICULIERE

KOOPMANSCHAPPEN.

GOUVERNEMENTS-INVOER.

INVOER.

KOOPMANSCHAPPEN.

TOTAAL.

SPECIËN.

SPECIËN

JAREN.
Van den
Van

Van

Nederland.

andere landen.

Van
Van

Oosterschen

andere
Nederland.
landen.

Archipel.

1867.

f 24 600 729 f 13 332 380 f

i

13 782 156 fl 414 500

»

Van

Van

Van

den Ooster-

Koopman-

schen

schappen.

Van
andere

Speciën.

den Ooster-

Nederland.

f 724 891 f 51715 265 f

Totaal.

schen
landen.

Archipel.

alleen van

2 139 391 f3 922 642 f 269 376 f

Nederland.

Archipel.

6 379 f4 198 397 f 15 700 000

1868.

18 902 955

11151778

12 219 928

400 000

n

1 120 497

42 274 661

1 520 497

3 231 326

764 975

11762

4 008 063

12 151 220

1869.

19144142

9 138 581

14 744 306

»

»

1 204 610

43 027 029

1 204 610

3 294 704

816 908

13 538

4 125 150

8 700 000

i s ro.

19 050145

10 708 450

14 700 556

302 000

)i

2 066 949

44 459 151

2 368 949

3 935 720

1 091 224

26 446

5 053 410

12 102 000

1871.

20 658 330

10 481314

19 421 486

150 000

n

3165190

50 561 130

3 315190

2 439 312

3 296 804

20 704

5 756 820

10 508 000

P A R T I C U L I E R E

KOOPMANSCHAPPEN.

GOUVERNEMENTS-UITVOER.

U I T V O E R .

SPECIËN.

TOTAAL.

KOOPMANSCHAPPEN.

JAREN.

SPECIËN

alleen
Naar den
Naar

Naar

Naar den

andere

Oosterschen

Naar
Oosterschen

Nederland.

Naar

andere landen.

n

40 208 967

5 997 008

14 131 894

M

84 000

2 927 618

IHOO.

46 651 839

7 721586

13 367 466

»

469 500

187©.

37 595 688

6 731 126

16 901421

•

1871.

49 083 924

11228 218

29 204 680

1)

f 35 084 196 f

186S.

Oosterschen

Totaal.

Nederland.

Archipel.

6 669 328 f 17 559 925

iw;j

Speciën.
schappen.

landen.

naar den

Naar

Koopman-

Nederland.
Archipel.

Naar den

Oosterschen
Archipel.

Archipel.

6 031415 f 48 280 751 f

1 402 964 f 49 683 715 f

3 078 102

60 337 869

3 011618

39 934 787

1 310 867

41 245 654

2 140 702

4 092 245

67 740 891

4 561 745

42 074 477

946 023

43 020 500

2 985 700

126 200

4 215 765

61 228 235

4 341 965

44 827 926

1 704 035

46 531 961

5 157 239

114 500

1 624 978

89 516 822

1 739 478

34 967 329

2 301 351

37 268 680

3 688 010

f 285 025 f

5 746 390 f 59 313 449 f

i

I

De voornaamste invoeren voor rekening van particulieren hebben bestaan in manufacturen, provisien, wynen en andere dranken, ijzerwerk en macbinerien.
kunnen de volgende cijfers worden medegedeeld.

ManufacJAREN.

lijnwaden en

Provisien.

stoffen
(van katoen).

Wynen

Ijzerwerk

en andere

en

dranken.

macbinerien.

Manufao
Provisien.
turen enz.

1867.

f 25 032100 f

1969.

Van den invoer uit Nederland werd ingevoerd
met certificaat van Nederlandscben
oorsprong of bewerking.

Waarvan uit Nederland.

tnren,

Wijnen

Ijzerwerk

en andere

en

dranken.

machinerien.

ManufacProvisien.
turen enz.

175 500

342 100

56 000

565 300

6 496 300

219 300

346 000

145 800

847 900

7 825 500

203 500

295700

202 500

9 682 200

1 058 800

1 869 100

355 200

731 700

8 993 800

1130 300

1 854 100

1150 200

10414 046

1174 000

1 947 300

601 400

8 787 800

ISO».

15 099100

2 470 900

2 429 500

464 300

18M>.

16 0Z4 800

2 854 400

2 470 600

1871.

18 076 700

2 917 100

2 320 600

macbinerien.

6 837 400

5 940 400

2 227 800

dranken.

203 500

484 221

2 709 100

en

556 800

1 548 600

14 586 900

en andere

137 045

1142 100

766 200 f 16 273 600 f 887100 f

Ijzerwerk

293 600

642 300 f 12 044 800 f 156 600 f

2 372 200 f

Wijnen

730 700 f

1 821 900 f

2 421800 f

Dienaangaande
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Koloniaal verslag van 1872.
De volgende staat geeft een overzigt van de voornaamste wijzon den uitvoer naar Nederland aan. Die hoeveelheden
der voor particuliere rekening uitgevoerde producten met zijn onder de eerstvermelde begrepen.
aanwijzing der waarde. De cijfers tusschen () geplaatst

[ft.

204

2.]
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Koloniaal verslag van 1872.
Ryst (gepolde).

Tabak (in rollen of bladen,
gekorven of gesneden).

Suiker (in poeder).

Koffij.

Indigo.

Thee (Java).

Peper (witte en zwarte).

JAREN.
Kilo's.

Waarde.

Kilo's.

Waarde.

Waarde.

Kilo's.

Waarde.

Kilo's.

Waarde.

Kilo's.

85 514 221 f

30 510 713 f 3 393 390 14 202 852 f 8 439 454

17 278 730

9 042 326 f

688 678 f
(11311920) (1 519 857) (12 923877) (7 734 872)

(70 722 891)

(13 906 102)

(8 052 579)

(2 397 525)

4 879 039

125 453 510

25 512 302

,7 240 229

3 221 555

1869.

(15 810911) (1 673 145) (8 927 685) (4 386 440) (112110 051)

(22 510 286)

(6 427 578)

(2 638 187)

125 718 379

29 303 668

10 037 647

6 832 015

(17 934077) (1 875 241)(10 010219) (4 660 616) (100 786 968)

23 373 446

(8 594 187)

(6 019 656)

1870.

9 998 680

3 554 167 11001793

5 154 107

33 4 6 1 0 6 8

3 363 906 14 214 723

6 114 827

109 890328

23 000 225 a

8 535 408

2 761 582

(6 416 863)

(661 497) (13 823221) (5 933 250)

(83 967 239)

(17 601 814) [a

8 524 272)

(2 759 940)

. . .

b

832 424

704 899

4 484)

(1 550)

31 782 771 a

9 410 540

6 613 069

(24 210 653) (a

9 384 192)

(6 607 569)

f*
57 389 647
1871.

5 395 250 17146 347

8 679 566

137 544 962

. . .
(10 737 827) (1 144 410) (15 028606) (7 440 870) (105 073 795)

6

Notenmuscaat.

494 272

Foelie.

Kilo's.

Waarde.

f

l 121 250

1 130 678 f

300 56S

8 481

)

(716 332)

(647 009)

(179 400)

(8 331)

(13 310)

Kilo's.

611 478

937 699

262 425

8 182

12 650

(303 471)

(2 650 671)

(409 557)

(306 793)

(172 829)

(41 877)

(5 841)

(8 975)

362 U 9

3 232 403

940 039

657 049

471 106

143 680

27 896

43 593

(355 489)

(3 174 156)

(930 094)

(651 072)

(316 676)

(102 258)

(26 813)

(41 973)

a

379 778

3 163 207

2 229 195

1 738 254

1 068 581

365 875

49 364

72 584

(a

369 429)

(3 093 603)

(266 255)

(1735 014)

(612 944)

(220 407)

(17 557)

(71 322)

6

361777

(J

.,

a

325 217

2 578 663

1 884 025

1759 218

700 905

292 020

19 013

32 453

(a

295 214)

(2 345 784)

(1 736 790)

(1 627 204)

(333 334)

(146 347)

(18 888)

(32 303)

b

286 095

64 526

)(

»

)

639 764
50 205

Kruidnagelen.

Waarde.

Kilo's.

Huiden en vellen (onbereide).

Gom-daiamar.

Waarde.
Waarde.

Kilo's.

774 529

26 260

(494 831)

(721 836)

(14 861)

151126

172 528

44 118

37 708

2 890

1182

(112 175

(129 108)

(39 258)

(38 510)

(1 125)

(380)

65 090

86 658

113 162

. 141 157

2 865

1140

(35 360)

(49 673)

(111 966)

(139 826)

241 612

329 220

58 599

122 254

50 417

20 360

(73 265)

(100 350)

(46 665)

(93 947)

(24 727)

(10 150)

274 576

572 237

64 801

160 037

11432

5 887

(146 886)

(276 838)

(38 217

(89 279)

(5 184)

(2 809)

541 536
1867.

1868.

1869.

f

f

22 093

2 234

f

1000

) (

)

. . .
»

. . .

. . .
(

»

) (

Kilo's.

Waarde.

197 211

(517 706)

(286 250)

(175 369)

(394 917)

(32 409 919)

1 981 972

509 707

302 561

278 225

577 937

44 251 281

(1 684 612)

(1 891 818)

(458 642)

(274 829)

(223 190)

(475 904)

(37 021923)

1 941266

1 920 823

755 467

436 410

338 675

808 327

52 315 197

(1 719 990)

(1706 312)

(650 734)

(382 464)

(311761)

(757 873)

(42 934 566)

2 043 036

2 230 540

1 069 224

621 548

451996

1 013 673

45 687 480

(I 584 745)

(1 773 249)

(612 017)

(872 251)

(436 914)

(982 885)

(35 411 229)

2 673 707

2 933 266

979 638

465 230

549 082

1 464 402

63 424 038

(1 554 930)

(1717 549)

(779 739)

(379 577)

(511 258)

(1 383 165)

(47 464 513)

538 571

(1 425 126)

(1 245 053)

. 1 7 8 8 728

f

f

Waarde.

Stuks.

Totale
uitvoerwaarde
der opgegeven
artikelen.

298 068

1 371 237

1 573 658

(12 133) (

f

458 158

f

39 752 280

)

1870.

1871 .

13 478

1 017 593

Tin.
Kilo's.

f

2 747 276

JAREN.
Waarde.

Waarde.

Kilo's.

318 452

. . .

1

Waarde.

8 336 717 c
(3 282 332)(«

(677 305)

. . .

35 903 407
1869.

3 930 668

Kilo's.

2 943 607

1867.

38 717 003

Kaneel.

. .

a. .Voor de Europesche markt

) „ , . . .
. . . .
,
.
.
\ Dergelijke splitsing is over de vorige jaren niet ontvangen.
b.
»
» inlandsche
»
1
c. De hoeveelheid is niet opgegeven.

Bijblad van de Nederlandsche Staats-courant — 1872—1873:

Voor rekening van bet Gouvernement werden uitgevoerd door de Nederlandsche Handelmaatschappij in consignatie naar Nederland, de volgende hoeveelheden tot de daarnevens
vermelde waarde:

Koffij.

Suiker (in poeder).

Indigo.

Notonmuscaat.

Foelie.

T in.

Kruidnagelen.

Totale
uitvoerwaarde

JAREN.

der opgegevene
Kilo's.

1867.

. .

1868.

57 559 074 f

Waarde.

Kilo's.

Waarde.

Kilo's. Waarde. Kilo's. Waarde. Kilo's. Waarde. Kilo's. iVaarde.

81148 f 61 051 128 819 f 54 590

34157 402 44 368 388 f

10 314 248

. . 44 064 294

25 504 029 43 874 138

10 030 502

»

»

55 587

65 253

33 968

1869.

. . 44 611800

25 786 000 39 108 320

9 964 870

»

»

42 926

79 620

»

ii

1870.

. . 60 713 018

31 201 786 36 097 720

8 742 248

»

»

»

»

n

n

46 444

1871.

. . 39 721 432

20 632 834 46 459 476

10 809 914

»

»

14180

44185

»

12 993 f 64 965 354 665 f417 232

22 688

16 245

35 750

Kilo's.

Waarde.

artikelen.

3 214 728 f

3 152 527 f

48 252 015

*

n

3 750 581

4 299 253

39 934 787

»

n

6 179 782

6 242 300

42 072 790

4 583 093

4 865 092

44 827 926

3 186 329

3 457 205

34 966 826

18 800

»

De scheepvaartbeweging was in de laatsto vijf jaren als volgt:

A A N G E K O M E N

Van Nederland.

Van andere landen.

S C H E P E N .

Van den Oosterschen Archipel.

TOTAAL.

JAREN
Nederlandsche vlag.!

Vreemde vlag.

Nederlandsche vlag.

Vreemde vlag.

Nederlandsche vlag.

Vreemde vlag.

Nederlandsche vlag.

Vreemde vlag.

1
Schepen.

Lasten.

Schepen.

Lasten.

Schopen.

Lasten.

Schepen.

Lasten.

Schepen.

Lasten.

Schepen.

Lasten.

Schepen.

Lasten.

Schepen.

Lasten.

1867.

.

.

.

110

41299

1

494

100

29 847

124

28 189

2450

81836

32

5 088

2660

152 982

157

33 771

1868.

.

.

.

116

47 929

3

804

108

35 072

153

45 895

2817

81104

53

7 858

3041

164 105

209

54 555

1869.

.

.

.

182

71670

1

301

54

19 809

171

48 382

2868

84 605

54

6 839

3104

176 084

226

55 522

1870.

.

.

.

131

56 798

1

650

83

29 386

204

47 635

2902

81846

71

10 587

3116

168 030

276

58 872

1871.

.

,

.

116

54 915

i

•

71

20 781

227

55 947

2873

87176

118

11191

3060

162 871

345

67138

«

V E R T R O K K E N

Naar Nederland.

S C H E P E N .

Naar andere landen.

den Oosterschen Archipel.

TOTAAX.

JAREN.
Nederlandsche vlag.

Schepen.

Lasten.

Vreemde vlag.

Schepen.

Lasten.

Nederlandsche vlag.

Schepen.

Lasten.

Vreemde vlag.

Schepen.

Nederlandsche vlag.

Lasten.

Schepen.

Lasten.

Vreemde vlag.

Schepen.

Nederlandsche vlag.

Vreemde vlag.

Lasten.

Schepen.1

Lasten.

Schepen.

1

Lasten.

1867.

.

.

.

362

130 132

73

26 530

31

8 268

66

10 491

2459

62 088

32

3266

2852

200 488

171

40 287

1868.

.

.

.

417

152 533

156

55 033

36

10112

70

12 905

2723

73 003

34

2672

3176

235 648

260

70 610

1869.

.

.

;

373

163 394

162

67 963

45

12 551

135

29 366

3013

82 603

53

7022

3431

258 548

350

104351

1870.

.

.

.

347

149 201

144

54 081

37

6 697

129

27 257

3202

81931

58

6695

3586

237 829

331

88 033

1871.

.

.

.

269

129 265

145

49 858

41

11015

162

34 249

3051

87 529

104

6496

3361

227 809

411

90 603

[21. 2.]
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Koloniaal verslag yan 1 8 7 2 .
b.

't vorig verslag, waar ook in de bijlagen U U , n°. 1—6,
de uitkomsten over dat tijdvak voor elk der buitenbezittingea
afzonderlijk, zijn opgenomen.

Buitenbezittingen.

Statistiek. In het laatst van 1871 werd te Batavia van
Regeringswege uitgegeven de «Statistiek van den handel,
de scheepvaart en de in- en uitvoerregton in de bezittingen
buiten Java en Madura, over het jaar 1870". Die betreffende het j a a r 1871 is in Indie in bewerking. Cyfers
zijn hier echter nog niet ontvangen. Een recapitulatie van
de voornaamste uitkomsten der drie voorafgaande jaren
(1868, 1869 en 1870) is te vinden op bladzz. 227-229 van
Stoomschepen.

Schepen.

Barken.

§ 2. Ntderlandsch-Indische

koopvaardijvloot.

De aard en de inhoud der verschillende tot die vloot
behoorende vaartuigen, worden gekend uit het volgend
vijfjarig overzigt

Brikken.

Schoeners.

Kotters,

| Wankang's,
'toops en andere
i vaartuigen.

Totaal.

JAREN.

S

p
ca

P
cd

p
es

CS

<

cS

p
cS

et

J

p
cS

cS

ca
cS

18G7.

29

3865

8

2451! 112 17176

32

3303 127

4126

9

139

71

976 388 I 32 036

1868.

29

3747

5

1586 107 16136

32

3448 131

4235

10

159

59

858 373 ! 30 169

1869.

26

3277

7

30

32671 139

4889

10

156

48

868 360

30 316

1870.

25

3559

7

2459 100 15430
!
15568
2S46 100
14315
319l! 92

25

2549 165

5798

18

251

540

8402 880

38 973

24

2482 158

5666

17

245

565

9290 892

M9 5b 1

28

1871.

4392

8

In het aantal en den inhoud der in bovenstaande tabel
bedoelde »wangkangs, toops en andere vaartuigen" over
de beide laatste jaren zijn mede begrepen die van de op
inlandsche wijze getuigde schepen en vaartuigen.
Eene gewestelijke ontleding der totalen van 1871 wordt
aangetroffen in bijlage V V hierachter.

§ 3. Scheepsbouio.
Uit de volgende aantooning blijkt het aantal eerste zeebrieven in de laatste vijf jaren aan Europeesch getuigde:
vaartuigen verleend voor de vaart binnen Nedorlaml>ch
Indie en hoeveel van die vaartuigen in Indie, in Nederland en in don vreemde waren gebouwd.
1
QC

SOORT D E R V A A R T U I G E N

igen.

WAARVAN GEBOUWD.

•£3 —«

In den
vreemde.

»

n

501

2

634

8

1376

1868.

.

.

24

10

266

4

937

10

1572

i

1

1869.

.

.

32

18

561

»

14

2171

»

1870.

.

.

34

16

418

3

786

15

2218

1

1871.

.

.

44

23

576

1

370

20

2840

2

1

2511

1

1

i 775

»

1

2 732

Koffen.

1

Schoene

cd
E

Brikken

p

Barken.

Aantal.

Lasten.

13

Lasten.

23

Aantal.

.

Lasten.

.

»

Ji

Andore vaa
tuigen.

Schepen

3

1867.

JAREN.

O

co

Kotters

Fregatt

P

Stoomsc hepe

In
Nederland.

Aantal.

In
Indie.

•—
1

Aantal vaar

P

4

3

11

»

1

5

4

12

H

1

2

1

2

25

n

1

1

3

4

22

1

2

3

5

1

23

»

5

n

\ 2
o 53

§s

g&

3 122

n

3 786

5

Van de uitgereikte zeebrieven 'iverden verleend:

Aan Europeanen.

Aan vreemde Oosterlingen.

Aan inlanders.

JAREN.
Aantal.

Lasten.

Aantal.

Lasten.

Aantal.

Lasten.

1867.

.

.

.

9

1098

8

1104

6

309

1868.

.

.

.

8

1657

13

1010

3

108

1869.

.

.

.

2

559

19

1688

11

4b5

1870.

.

.

.

6

1115

25

2 179

3

128

1871.

.

.

.

6

21

1564

17

563

1659

Bij blad van de Nederlandsche Staatscourant. — 1 8 7 2 — 1 8 7 3 .
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Koloniaal verslag van 1S72.
Verder verdient hier vermelding een onder dagteekening van 24 Mei 1872 door de Indische regering genomen
besluit, waarbij aan den heer A. G. BOSCH te Amsterdam
voor den t\jd van 75 jaren , onder zekere voorwaarden,
concessie is verleend voor het daarstellen van drooge
dokken te Batavia en te Soerabaija. Voor zooveel de
hoofdplaats van Nederlandsch Indie betreft, zijn den concessionaris tot het beoogde doel de eilanden Amsterdam
en Middelburg in gebruik afgestaan.
V.

ANDERE ONDERWERPEN.

Binnenlandsche handel en passars. Hieromtrent zijn de
volgende gewestelijke berigten over 1871 ontvangen.
Bantam. Het vertier op de passars is steeds toenemend,
het aantal groote passars bedraagt 14 en dat der kleine 6.
In de afdeelingen Serang en Anjer bestaan steenen loodsen
met pannen of atap gedekt, doch deze verkeeren nagenoeg
alle in minder goeden staat. Op de overige passars in de
binnenlanden bestaan sedert lang geen loodsen meer, daar
deze vroeger in heerendienst opgerigte werken door den
tand des tijds zijn gesloopt. De handelaren stallen hunne
waren in de open lucht op draagbare warongs of' onder
kleine afdaken u i t , die na afloop der markt worden geborgen.
De artikelen, die op de passars verkocht worden, zijn
benoodigdheden voor de inlandsche huishouding, lijnwaden,
garens, kramerijen en specerijen. Op één passar had nog
al handel plaats in paarden en buffels. Alle passars worden
druk bezocht, die ter hoofdplaats Serang is reeds te klein,
zoodat een voorstel gedaan is ter vergrooting of verplaatsing.
De uitvoerhandol der Chinezen kan eer gezegd worden
op dezelfde hoogte te blijven dan toe te nemen; de oorzaak daarvan wordt gezocht in de talrijke faillissementen
van Chinesche handelshuizen te Batavia en elders, waarmede de Chinezen in Bantam handelsrelatien hebben.
De voornaamste invoerartikelen zijn kapas, gambier,
rotting, tabak en Europesche dranken, provisien, lijnwaden, garens, kramerijen, enz De uitvoer bestaat in rijst,
klapper, katjangolie, oliekoeken en buffelhuiden.
T e r hoofdplaats Serang is veel handel in rijst en olie,
te Anjer in aard- en boom vruchten; in pluimgedierte met
de ter reede komende schepen, en in klein vee met de
Lampongs. Uit de afdeelingen Gebok en PandeglaDg wordt
alleen rijst en arèn-suiker uitgevoerd. Ter hoofdplaats
Tjericgin bestaat de uitvoer in rijst en olie, welke negotie
in handen der Chinezen i s , doch achteruitgaat.
Batavia. In deze residentie bestaan 63 passars (waarvan 7 in de stad en voorsteden, 12 in de afdeeling T a n gerang, 12 in de afdeeling Meester-Cornelis en 32 in de
afdeeling Buitenzorg). Op 24 van die passars wordt marktgeregtigheid betaald; aan de eigenaren bragt dit in 1871
te zamen f 78 811,65 op.
Het denkbeeld in 't vorig verslag vermeld om, ten einde
tot eene vermeerdering van marktdagen op de niet-belastingvrije bazaars (in Batavia en Krawang) te geraken, met
de eigenaars in overleg te treden omtrent eene regeling,
waarbij h u n , tegen afstand hunner privilegiën, wordt vergund, dagelijks markt te doen houden en daartoe plaatsen
te verhuren tegen een vastgesteld tarief, i s , afgescheiden
van de gebleken ongezindheid van het meerendeel der eigenaren om tot zoodanige schikking toe te treden, ook daarom
niet voor verwezenlijking vatbaar geoordeeld, omdat de
betaling van plaatshuur juist het meest zou drukken op de
eerste levensbehoeften, die bij de bestaande regeling weinig
bezwaard worden. Dien ten gevolge is aan den resident
van Batavia de opdragt gedaan om de noodige middelen
in het werk te stellen, ten einde door afkoop tot eene
afschaffing der passar-privilegien te geraken en daaromtrent voorstellen in te dienen.
Intusschen deed zich te Weltevreden in het belang der
bevolking en van het garnizoen dringend behoefte gevoelen
aan eene dagelijksche markt. Vermits door het mislukken
der hoogerbedoelde poging hierin niet door middel van de
particuliere bazaar kon worden voorzien, werd bij ordonnantie van 2 Mei 1872 [Indisch Staatsblad n°. 8 1 ) , met
wyziging in zoover van Indisch Staatsblad 1829, n°. 111,
a r t . 5 , bepaald dat de gouvernements-bazaar ter plaatse

(Bazaar-baroe) voortaan in stede van twee malen, vijf
malen 's weeks zal zijn opengesteld en wel op de dagen
dat de particuliere passar gesloten is.
Krawang.
I n de gouvernements-districten bestaan 5
passars; op de Tjiasem- en Pamanoekan-landen 8 en op
de Tegal-waroe-landen 2 , namelijk te Tandjong-Poera en
te Boender.
Sedert jaren wordt op de passar te Tandjong-Poera
belasting geheven. Door den resident is in overweging gegeven deze belasting te doen opheffen en aan de eigenaren
eene schadeloosstelling ter zake uit te keeren. Dit voorstel
maakt nog een punt van overweging uit.
De overige passars zijn alle gouvernements-passars en
worden door de bevolking onderhouden.
De handel wordt grootendeels gedreven door van elders
komende personen en bestaat uit lijnwaden , gambier, tabak,
ijzer, r y s t , olie, arènsuiker en levensbehoeften.
Eene menigte Bataviasche rondventers doorkruisen het
gewest. De handel in lijnwaden neemt niet toe uit hoofde
van het geschokte handelsvertrouwen door de faillissementen van Chinezen in Krawang, waardoor slechts zaken
van geringen omvang gedaan worden. De rijsthandol bevindt zich meerendeels in handen van Chinezen.
Preanger regentschappen. In dit gewest bestaan op alle
maar eenigzins bevolkte plaatsen passars, die op bepaalde
dagen of ook alle dagen gehouden worden, terwijl buiten
de marktdagen de inlanders zich overal nederzetten en
hunne waren uitstallen. Sedert de invoering der nieuwe
orde van zaken en de daarmede gepaard gaande afschaffing der passarbelasting en verhooging van den koffijprys,
is het vertier toegenomen, en wordt een levendige handel
gedreven in p a d i , rijst en andere landbouwproducten,
tabak, kapas, klapperolie, aardvruchten, buffels , paarden,
kleedjes, lijnwaden en kramerijen. Passarloodsen zoo als
elders op Java bestaan hier niet, de handelaars zitten
onder verplaatsbare afdakjes of in de open lucht.
Het aantal warongs, dat in 1871 met 280 vermeerderde,
bedroeg onder ultimo December van dat j a a r 8248.
Cheribon. Op alle districts-hoofdplaatsen zyn passars;
de loodsen zijn van bamboe met atap gedekt; slechts ter
hoofdplaats en op die der afdeelingen zijn zij van steen
met pannen daken. In den binnenlandschen handel heorscht
blijkbaar vooruitgang.
Tagal. Alleen ter hoofdplaats Tagal zijn loodsen met
pannen gedekt, rustende op steenen pijlers; op de overige
passars staan slechts loodsen met houten of bamboezen
stijlen, gedekt met pannen, atap of alang-alang; deze bevinden zich over het algemeen in goeden staat. Verder
werden belangrijke passars aangetroffen rneerendeels op de
hoofdplaatsen der binnendistricten; en langs de wegen
staan vele warongs, wier getal aanmerkelijk toeneemt.
De groothandel bepaalt zich tot den uitvoer van rijst en
padi en den invoer van lijnwaden ; beide zijn in handen
van Chinezen en Arabieren.
Pekalongan. In dat gewest waren de passars in voldoend aantal aanwezig, goed onderhouden en druk bezocht; het aantal kramen en warongs neemt steeds toe.
De kleinhandel, vooral ter hoofdplaats, geeft veel vertier;
Chinezen en Arabieren drijven eenen levendigen handel in
tabak , rijst en lijnwaden.
Samarang. De passars ter hoofdplaats, die vroeger bij
den minsten regen onder water stonden, werden achtereenvolgens opgehoogd. Sedert die ophooging is het vertier zeer toegenomen , hetgeen echter ook voor een deel
moet worden toegeschreven aan de in 1871 in de dessa's
aangelegde wegen, waardoor de gemeenschap met de
hoofdwegen zeer bevorderd wordt. Vele loodsen verkeeren
in slechten staat, sommige zijn te klein en moeten vergroot worden.
Japara.
Sedert de intrekking der passarbelasting worden de passars te klein voor de vele bezoekers; bovendien
wordt op vele punten langs de wegen handel gedreven.
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Menige marktplaats wordt niet zoo als vroeger om de 5
dagen , maar dagelijks bezocht. De binnenlandsche kleinhandel en die met Bembang, De mak en S a m a r a n g , was
zeer belangrijk.
Rembang. Buiten de hoofdplaats van het gewest worden
de voornaamste passars gevonden op de hoofdplaatsen der
afdeelingen. De drie passarloodsen ter hoofdplaats Itembang , ten zuiden van den aloen-aloen gebouwd, werden
niet bezocht; de meeste handelaren geven aan de oude
loodsen de voorkeur, omdat ze uitmuntend voor de bevolking gelegen zyn. De gebouwen zyn over het algemeen
in goeden toestand; de loodsen te Bodjonegoro echter
minder goed; men verkoopt aldaar liever in warongs. De
passars worden druk bezocht. Door de Solo-rivier wordt
het verkeer zeer bevorderd; eene menigte praauwen , beladen met producten uit Madioen en de Vorstenlanden ,
bevaren h a a r ; met de opvarenden wordt door de langs de
rivier gelegen dessa's dikwyls handel gedreven, vooral
indien zij van Soerabaija terugkomende, door den sterken
stroom genoodzaakt zijn bij de eene of andere dessa aan
te leggen. "Vele dorpsbewoners bezitten praauwen, waarmede zij de door hen geteelde producten voor eigen rekening naar Soerabaija vervoeren en andere daar ingekochte
artikelen ten verkoop naar hunne dessa's brengen.
Madura. De passars in dit gewest zijn zeer talrijk,
maar worden meest in de open lucht onder geboomte of
onder kleine afdaken gehouden. Alleen te Pamakassan en
te Sumanap zijn steenen loodsen met pannen gedekt, die
echter slechts aan het kleinste gedeelte der talrijke marktgangers beschutting geven. In dit gebrek is gedeeltelijk
voorzien door het bouwen van winkeltjes, waarvan reeds
in het vorig verslag, bladz. 233, is melding gemaakt.
De passars worden zeer druk bezocht en zijn van alles
voorzien. Op de veemarkten was het vertier bijzonder
groot en werden zeer goede prijzen besteed.
Pasoeroean. Het vertier op de passars in dit gewest
was min3tens even levendig als in vroegere j a r e n ; op sommige plaatsen zelfs toegenomen, vooral op die, liggende
aan den weg van Malang, welke in den laatsten tijd zoo
verbeterd i s , dat de verkoopers uit de hoofdplaats Pasoeroean in éénen dag heen en weer kunnen gaan. De loodsen echter verkeeren in uiterst bouw valligen toestand. De
invoer was iets meer dan in het vorige j a a r en bestond
voornamelijk uit lijnwaden, aangebragt uit Soerabaija. De
totaal-uitvoer was minder dan in vorige j a r e n , vooral die
van koffij , door den geringeren oogst van 1871; de uitvoer
van suiker en tabak was belangrijk meer.
Probolinggo. In dit gewest zyn vyftien groote markten,
die, vooral ter hooidplaats, druk bezocht worden. Met
uitzondering van den lijnwaadhandel was het vertier toenemend. De voornaamste handelsartikelen zijn landbouwproducten en kramerijen. Verder werden hier suiker,
tabak en huiden opgekocht tot uitvoer.
Bezoekt. De drie passars in dit gewest, namelijk te
Bezoeki, Sitoebondo en Bondowoso , worden steeds druk
bezocht. De handel bestaat uit lijnwaden, aardewerk en
landbouwproducten (rijst en tabak).
Banjoewangi. In het getal passars is geene verandering
gekomen. Men telt er drie, namelijk één ter hoofdplaats,
één te Soekaradja en één in het district Begodjumpi. De
passars werden druk bezocht, vooral die ter hoofdplaats,
waar dagelijks markt wordt gehouden. De voornaamste
handel werd gedreven in rijst, klappers, djagong en andere
veld- en boomvruchten, verder katjang, olie, lijnwaden,
potten en pannen, koper-, ijzer- en blikwerk en kramerijen. Het verkeer was levendig, zonder dat echter bijzondere vooruitgang was te bespeuren; de groothandel heelt
zich daar nog niet ontwikkeld, behalve die in gepelde en
ongepelde rijst en klappers, waarin op vrij uitgebreide
schaal zaken gedaan worden. De kleinhandel is uitsluitend
in handen van Arabieren, Chinezen en andere vreemde
Oosterlingen.

Banjoemas. Op de hoofdplaatsen dor afdeelingen in dit
gewest worden ruime en druk bezochte marktplaatsen aangetroSen. De zeer levendige handel bestaat uit landbouwproducten, lijnwaden, krameryen, oud yzer, koper, glasen aardewerk en gedroogden visch. Voor het grootste
gedeelte is de invoerhandel in handen der Chinezen , torwijl de uitvoer plaats heeft door inlanders, dio voor eigen
rekening geringe hoeveelheden opkoopen en uitvooren.
Bagelen. In de marktplaatsen kwam weinig verandering;
aan eenige gebouwen zijn herstellingen gedaan. De passars
bleven druk bezocht.
Kadoe. De kleinhandel in lijnwaden was levendig. Een
belangrijk uitvoerartikel is de tabak , zoowel die voor de
Europesche als voor de inlandsche markt.
Djokjokarta.
In dit gebied is overal een levendig vertier en breidt de kleinhandel zich uit Het getal passars
buiten die, welke op het gebied van den pangeran PAKOEALAM gevonden worden, bedroeg 135 en dat der warongs 866.
I n het algemeen wordt weinig gedaan voor de passars;
zij staan onder toezigt van de inlandsche politie.
De handel der Chinezen is vrij aanzienlijk in dit gewest.
T e Passar-Gedeh daarentegen op 3 palen afstand van
de hoofdplaats, en waar zich slechts één Chinees ophoudt,
drijven vele Javanen eenen levendigen handel en werden
groote rijkdommen aangetroffen. Vermelding verdient dat
dit de eenige plaats op J a v a is , waar de Chinees den
Javaan als handelaar niet heeft kunnen verdringen.
De invoer bestaat voornamelijk in tabak , katoen , rijst
en gambier; de uitvoer in vee , klappers , klapperolie ,
huiden en indigo voor de inlandsche verwerijen. De handel
door Europeanen gedreven , bepaalt zich tot dagelijksche
behoeften en artikelen van Europeesch maaksel.
Soerakwta.
Passars worden in dat gewest in menigte
aangetroffen, waar levensmiddelen, vee en voorwerpen
van weelde verhandeld worden. Uit Djokjokarta wordt
klapperolie aangevoerd. De lijnwaadhandel is eenigzins
verminderd.
Madioen. Het getal passars vermeerderde met é é n ,
namelijk in de afdeeling Patjitan. Warongs worden overal
langs de wegen in groote menigte aangetroffen. De kleinhandel was vrij levendig.
Kedlri. De passars zijn goed gelegen en waren in het
afgeloopen j a a r vrij wel voorzien en druk bezocht. De
loodsen verkeeren in minder goeden staat , hetgeen den
verkoopers de voorkeur deed geven aan het uitstallen
hunner waren in de open lucht onder afdakjes. De handel
bepaalt zich tot rijst, tabak en andere landbouwproducten,
lijnwaden en kramerijen. Het vertier is toegenomen, vooral
ten gevolge van de voordeelige tabaksoogsten.
Sumatras Westkust. Op slechts enkele plaatsen werden
nog passarloodsen aangetroffen, de meesten echter zijn
verwaarloosd. Voor de oprigting van Joodsen op de hoofdplaats Padang is nog geen geschikt terrein gevonden,
De toestand van den handel was nog ver van gunstig.
Als gevolg van gevoelige verliezen, geleden bij het verkenen
van crediet, werd nu slechts a comptant of op zeer korte
termijnen verkocht; de tweede hand gaf op haar beurt
ook geen crediet, zoodat de consument slechts tegen baar
geld kon inkoopen, waardoor de afzet van lijnwaden enz.
bij de bevolking sterk moest afnemen.
Benkoelen. De passars worden tamelijk wel bezocht.
Op de hoofdplaatsen der afdeelingen wordt eens of twee
malen 's weeks markt gehouden. Hegten worden niet geheven.
Lampongsche districten. Op de hoofdplaats bestaat een
hulppassarloods aan de rivier, waar visch en vruchten
dagelijks te verkrijgen zijn; in de binnenlanden is alleen
te Tarabangi een passar. Marktplaatsen, zoo als die op
J a v a , Sumatra's Westkust en Benkoelen, vindt men in
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deze residentie niet, de meeste producten worden docr
reilende handelaren in de kampongs opgekocht of' door
den kampongbewoner op de strandplaatsen afgeleverd. De
passar te Tarabangi, die in don loop van 1871 werd opgerigt , is een bewijs , dat de behoeften aan roarkplaatsen
langzamerhand gevoeld wordt.
In den handel was vooruitgang te bespeuren ; de grootere
uitvoer bestond vooral in boschproducten en wel gomelastiek en damar. De opkoopers zijn meest Chinezen,
Boeginezun en Palembangers, die voor rekening van kooplieden op J a v a handel drijven.
Palembang. Behalve de passars op de hoofdplaats van
het gewest en op de meeste afdeelings-hoofdplaatsen zijn
er op enkele andere gunstig gelegen punten, zoogenaamde
» kalangans " of marktplaatsen, die op bepaalde dagen bezocht worden.
In de beneden-afdeelingon , waar de bevolking langs do
rivieren woont, en dus de handelaars bijna elke doessoen
kunnen bereiken, zijn de passars meestal weinig bezocht,
doch in de bovenlanden, waar een levendige handel met
de benedenstrekon en Benkoelen wordt gedreven, is het
vertier op de passars zeer groot. Ook op de hoofdplaats
Palembang, alwaar twee markten zijn en wel aan eiken
oever der rivier één, wordt daarvan een druk gebruik
gemaakt.
De invoer-artikelen zijn: lijnwaden , zout en kramerijen ;
die van uitvoer : rottan , dammar, katoen, ivoor, getah-pertja.
De handel met Singapore, China, Siam en Java was ook
zeer lewndig.
Banka. Alleen te Muntok bestaat een passar in de
Chinesche wijk , waar levensmiddelen , lijnwaden , enz. dagelijks verhandeld worden. Op de hoofdplaatsen der districten
heeft de verkoop in warongs plaats. De kooplieden zijn
nagenoeg nllen Chinezen en andere Oosterscho vreemdelingen.
Muntok moet als stapelplaats van den handel worden
aangemerkt; van daar worden de overige kustplaatsen en
het binnenland voorzien en gaan weer do boschpioducten
naar J a v a of Singapore.
De invoer bestaat uit lijnwaden, eetwaren, glas- en
aardewerk , enz.
Billiton. Wegens het groote nut en de bedrijvigheid,
veroorzaakt door de ter hoofdplaats Ïandjang-Bandan
opgerigtc passarloods tijdens de schaarschte van rijst en
voedingsmiddelen, hebben de districtshoofden van Dindang , Mun'iar en Boeding , vergunning verzocht en verkregen , om op die plaatsen , alwaar zich ook de administrateurs der mijndistricten bevinden en de verstrekkingen
aan de mijnwerkers plaats hebben , passarloodsen te mogen
oprigten. T e Dindang is reeds eene passarloods met bedekking van boomschors opgerigt. Voor die te Mangar
en te Boeding zijn de materialen bijeengebragt, ten einde na
don afloop van don rijstoogst met hot bouwen te kunnen
beginnen.
lliouw en onderhoorigheden. Groothandel bestaat alleen
ter hoofdplaats, waar het groolste deel van de in den
Lingga-Riouw-archipel voortgebragte gambier on peper
wordt afgeleverd en verhandeld.
In de afdoelingcn neemt den handel t o e , vooral te
Lingga, hetgeen toe te schrijven is aan het grootere
vertrouwen, door do Chinezen in het Kuropeesch bestuur
gesteld boven bet inlandsche , waaronder zij vroeger stonden.
Verzekerd in hun goed regt te zullen worden gesteund ,
breiden zij hunne handelsrelatien meer en meer u i t , hetgeen weldadig terugwerkt op do inlandsche bevolking.
De kleinhandel, die vrij levendig kan genoemd worden , is
voornamelijk in handen van Chinezen en andere vreemde
Oosterlingen.
Uitvoerartikelen van den Lingga-Riouw-archipel zijn
gambier, peper , sago , rotting , atap, matten , hout en
boschproducten, tripang, schildpad en gedroogde visch.
Ingevoerd werden rijst, zout, lijnwaden, opium , t a b a k ,
ijzerwaren en kramerijen.
T e Deli, Assahan en Bengkalis (Oostkust van Sumatra)
was de handel levendig, te Siak minder.

Wester-afdeeling van Borneo. Bepaalde passars bestaan
niet. Waar Chinezen zyn worden de voornaamste levensbehoeften gekocht op de Chinesche passar, waar ook
lijnwaden en kramer\jen te bekomen z\jn.
Behalve die passars heeft men te Pontianak en te
Sambas, lantings (kleine huisjes op vlotten) die in de
nabijheid eener passar aanleggen.
In de binnenlanden worden de waren zooveel mogelijk
te water aangevoerd door handelaren van de havenplaatsen;
de goederen worden op de hoofdplaatsen van de hand gezet,
van waar zij mei kleine sampans langs de zijtakken der
groote rivieren naar de kampongs worden gebragt en daar
ingeruild tegen veld- en boschproducten.
Zuider- en Ooster-af'deeling van Borneo. De vrij groote
passar ter hoofdplaats Bandjermasin wordt dagelijks druk
bezocht.
In de binnenlanden vindt men passars te Matapoera,
Amoenthaij , en op nog 14 andere plaatsen. Bovendien is
in het afgeloopen jaar te Mandoren (Tabalang) nog eene
passar gebouwd Op geen dier passars worden belastingen
geheven , terwijl het onderhouden der loodsen in de binnenlanden geheel vrijwillig door de bevolking geschiedt. Als
een gevolg der herstelde rust was het vertier buitengewoon
levendig; zelfs in vroegere rustige jaren is de omzet niet
zoo belangrijk geweest.
Ook in het rijk Koetei was de handel zeer levendig.
Omtrent het handelsverkeer in dat rijk zijn onlangs de
volgende berigten ontvangen.
Met plaatsen buiten het rijk gelegen wordt handel gedreven te Samarinda en voor een klein gedeelte te SangaSanga; beide aan de Mahakkam- of Koetei-rivier gelegen.
Te Sanga-Sauga is de handel van weinig beteekenis, daar
die plaats slochts aangedaan wordt door die enkele schepen,
welke te Samarinda geen volle retourlading kunnen bekomon, en dan trachten die te Sanga-Sanga aan te vullen.
De invoer bestaat voornamelijk in katoenen goederen ,
rijst, klappers, Chineesch huisraad, tabak , zout, opium, enz.
De beide laatste artikelen zijn het monopolie des sultans.
De inkomende regten bedragen 5 per cent der waarde van
allen invoer uit zee, onverschillig van welke plaatsen of
onder welke vlag. De uitgaande regten zijn: voor rotting
f 1 per 100 bos (gemiddeld 3 ' / 2 pikol), voor was f G per
pikol, voor getah-pertja f 2,50 per pikol, voor vogelnestjes
f 6 per katti, en voor andere artikelen 5 per cent der
waaide, mede onverschillig vlag of bestemming. De heffing geschiedt van wege den sultan. Rijst is vrij bij invoer, mits plaatselijk verkocht wordende. Bij wederuitvoer wordt in- en uitvoerregt beide geheven. De havenen ankerage-gelden met uitgaand manifest bedragen f 17
voor ieder vaartuig, ongeacht de grootte. De invoerartikelen
behaalden in 1870 beduidende prijzen bij gereeden afzet.
De uitvoerartikelen , bestaande in de voormelde producten ,
waren zeer gewild. Het aanbod bleef verre beneden de
vraag. Volgens den adsistent-resident, moet de reden
hiervan gezocht worden in de hoogo prijzen der invoerartikelen, waardoor die minder geschikt waren om aan
de inlanders der binnenlanden op rekening van boschproducten te worden verstrekt.
Gedurende 1870 kwamen aan 38 raschepen, benevens
130 op inlandsche wijze getuigde vaartuigen, en vertrokken
naar elders respectivelijk 39 en 118.
De in- en uitvoer te Kooteij gedurende 1870 was als
volgt:

Benaming
der
artikelen en maatstaf.

Onder
Nederlandsche vlag.

Onder
vreemde
vlag.

Invoer.
Katoenen goederen, keper en
chitsen (stukken) . . .
Kainpandjans, sarongs en
hoofddoeken (koddies) . .
Garens (pakken) . . . .
Rijst (pikols)
Klappers (stuks) , . . •

2 625

18 935

15
12
9 508
5 000

1033
788
18 824
170 155
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Benaming
der
artikelen en maatstaf.
Witte suiker (pikols)
Zout
(id)
Tabak
(id.)
Gambier
(id.)
Opium (katties)

Onder
Nederlandsche vlag.

.

.

.
.

.
.

55
1000
124
614
n

Rotting (bossen)
. . .
Getah-pertja (pikols) . .
Was
(id.) . .
Vogelnestjes
(id.) . .

.
.
.
.

232 900
»
»
»

gambier, rijst en visch, ook lijnwaden, aardewerk en kr»meryen van de hand gezet worden.

Onder
vreemde
vlag.

Amboina. De passars worden goed bezocht; die tor
hoofdplaats voorziet vrywel in de eerste behoeften. Do
handel neemt iets toe.

185
5100
2 833
882
590

Banda.
wordt.

Ternate. De passars in dit gewest waren steeds voldoende voorzien. Belasting wordt niet geheven. Voornoch achteruitgang was te bespeuren. Lynwaden, olie en
ryst zyn ongeveer de eenige artikelen van invoer; tripang
dammar en karet, die van uitvoer.

Uitvoer.
1 510 136
1072
390
107,

Te Samarinda is een agentschap gevestigd van een
Europeesch handelshuis te Batavia, dat echter gezegd wordt
zich te bepalen tot den aanvoer van rijst en den uitvoer
van rotting. Da invoer van Europesche artikelen geschiedt
voornamelijk voor zekeren Italiaan, die mede te Samarinda
gevestigd is en in verbinding staat met een een Engelsch
huis te Hongkong. Deze handelaar vindt een voordeelig
debiet bij den sultan, aan wien hy laatstelijk ook twee
kleine stoomschepen, van Hongkong aangevoerd, had verkocht. De- pryzen worden meestal in rotting en getah
voldaan.
Celebes en onderhoorigheden. Het aantal passars is voldoende; zij werden in dit j a a r druk bezocht.
Te Makassar . bestaan zes steenen loodsen met pannen
gedekt, welke, op één na, aan het Gouvernement toebehooren. Drie dezer loodsen, welke gebruikt worden voor
den verkoop van visch, worden jaarlijks verpacht, terwijl
de overige gebezigd worden voor den handel in rijst,
groenten en vruchten. Buiten de hoofdplaats zijn de loodsen
van bamboe en worden zij door de bevolking onderhouden.
Ofschoon het vertier, ten gevolge van den zeer slechten
koffijoogst, door de handelaren niet levendig genoemd
wordt, wijzen toch de cyfers vermeerdering aan.
Menado. T e r hoofdplaats Menado zijn 2 passars, die
beide dagelijks van 's morgens vroeg tot 's avonds zes uur
druk bezocht worden. Ook te Kema is een passar, waar
visch en levensmiddelen worden verhandeld: verder op de
hoofdplaatsen der districten Tondano, Tomohan, enz. die
echter niet druk, en alleen des morgens bezocht worden.
Nog worden te Goronlalo passars aangetroffen, w a a r , b e halve levensbehoeften voor den inlander, als pisang, sirih,

GEMEENTEN.

1867.

Alleen te Neira is een passar, die druk bezocht

Timor. In dit gewest bestaat een voldoend aantal passars.
Ten gevolge der pogingen, door den resident bij den keizer
van Sonnebait, en zijne fettors aangewend (zie vorig verslag
bladz. 234) zijn reeds verscheidene malen onderdanen van
die hoofden naar de marktplaats te Babauw ten handel
gekomen, en reeds een paar maal te Koepang geweest.
De handel is echter van weinig beteekenis en die in sandelhout gaat achteruit, daar er geen navraag meer is.
Visscherijen. In het algemeen werd in den omvang en
de wijze van uitoefening van dit bedrijf weinig verandering
opgemerkt. De inlandsche bevolking is niet gezind om
hare visch- en vaartuigen te verbeteren, zoodat de visscherij in de meeste residentien op dezelfde hoogte bleef,
hoewel ze voor groote uitbreiding vatbaar zoude zijn en zij ,
die er zich op toeleggen, daarin een ruim middel van
bestaan vinden.
In Bantam worden verschillende soorten van gezouten
visch in groote hoeveelheid door Pandeglangsche handelaars opgekocht om in de binnenlanden als toespijs te
dienen. In Krawang is de vischvangst vrij uitgebreid.
De hooge waterstand was echter voor de vangst belemmerend , zoodat de belasting op de vischvijvers in het
afgeloopen j a a r ruim f 2000 minder opbragt dan in het
vorige. Ook van de zeevisscherij wordt daar werk gemaakt , maar meest voor eigen verbruik.
In Rembang werd de visscherij op groote schaal uitgeoefend. zoowel voor eigen voedsel als ter verzending in
gedroogden en gezouten staat naar de "binnenlanden. Van
de garnalen die op dit gedeelte der kust in groote hoeveelheid gevangen worden, wordt de bekende Rembangsche trasie bereid.
Omtrent de visscherij in Tagal en Pekalongan kwamen
weder gunstige berigten in.
De gedurende het laatst verloopen vijfjarig tijdvak van
de vischvijvers (op J a v a en Madura) geheven belasting in
die gewesten waar zij bestaan , bedraagt;
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Op Amboina werkte de in 1867 uitgevaardigde keur op
het zetten van serös in de baai van Amboina bevredigend.
In den Riouw-Lingga-archipel is de vischvangst algemeen een middel van bestaan; de uitvoer van gedroogden
visch naar Borneo en Singapore, en verder van tripang
en schildpad is zeer groot; ook schelpen worden, hetzij
als voorwerpen van weelde, hetzij tot het branden van
kalk te Singapore aangebragt.
Op de oostkust van Sumatra wordt aan de mondingen
der rivieren veel visch gevangen in een soort fuiken,
djermals genaamd, waarvoor aan den radja stuksgewijze
eene kleine maandelijksche belasting betaald wordt. De
in voor van gedroogden visch voor de bovenlanden is aanmerkelijk. Voor de uitoefening der troeboek-visscherij in
do Brouwerstraat worden licentien afgegeven; het getal
daarvan, in het afgeloopen j a a r uitgereikt, bedroeg 366.
De roggen» en haaijenvangst levert vellen tot uitvoer naar
Poeloe-Pinang.
Van Celebes en onderhoorigheden kwamen gunstige berigten in. Tripang en vliegende visch werden in groote
hoeveelheid gevangen; van tripang bedroeg voor zoo ver
men kon nagaan, de invoer eene waarde van f 155 000
en de uitvoer ruim f 148 000. De uitvoer van agar-agar
beliep circa f 30 000.
Op Billiton werd de inheemsche bevolking, na de mislukking van den rijstoogst in het afgeloopen j a a r , aangespoord om zich meer toe te leggen op do vischvangst,
528 serös werden dan ook geplaatst, die veel voordeel
hebben afgeworpen. De visch werd ingeruild tegen rijst,
of verkocht tegen baar geld. Door den ruimen aanvoer
en den lagen prijs van zout uit Cochin-China en Siam,
die in 1871 3300 pikols bedroeg en waarvoor f 3 den pikol
en minder betaald werd, gevoegd bij den grooten vischrijkdom van den Billitonschen Archipel, ontstond een uitgebreide handel in gezouten visch; 2000 pikols dienden
tot plaatselijk verbruik en werden aan de mijnwerkers
verkocht tegen f 20 a f 2 4 d e n p i k o l , te zamen uitmakende
eene waardo van f 40 000. De uitvoer van tripang bedroeg
810 pikols, en leverde, berekend tegen f 70 den pikol, eene
opbrengst van bijna f 57 000.
Fabrieken enz. De steenbakkerijen in de Ommelanden
van Batavia gaan achteruit: het getal daarvan is met vier
verminderd, zoodat er nog vijftien overbleven, die weinig
voordcel opleverden. I n Samarang daarentegen nemen zij
toe en bloeijen, oven als de pannenbakkerijen en kalkbranderijen , door de belangrijke werken, welke aldaar worden
uitgevoerd.
Van de tien rijstpelmolens in de Preanger regentschappen
hebben in 1871 slechts vier het geheele j a a r doorgewerkt;
de overige stonden gedurende eenige maanden stil. De
vermalen hoeveelheid padi bedroeg 130 612pikols; daarvan
werden vorkregen p. m. 65 000 pikols rijst.
Voor het laatst had de inkoop der padi plaats van de
regenten, de hoofden, de geestelijkheid en het Gouvernement. In 1872 toch zal dit ophouden , daar geen padi-tjoeké
meer geheven wordt.
Do in Soerabaija werkende rijstpelonderneming KedongSeroe werd opgeheven. De daarbij gebruikte machinerien
zijn overgebragt naar de in dat gewest opgerigte olieslagerij te Doekoen.
De op Java bestaande werktuigfabrieken ondergingen
tijdens 1871 geene uitbreiding.
Ter hoofdplaats Batavia bleven do ateliers van DROSSAP.RS & C°., van A . A. CHAÜLAN en dat der

Tramway-

nii..itschappij in werking, zoomede ter hoofdplaats Samarang
de werkplaats der Nederlandsch-Indische Spoorwegmaatschappij en do fabriek genaamd Oenarang. In de te Soerabaija gelegen fabrieken van stoom- en andere werktuigen ,
toebehoorende aan de heeren BAYER , WILLEMS , YOUNG en
G I L L en BESIER en JONKHEIM, zoomede in de inrigting de

» Bromo" ter hoofdplaats Pasoeroean , heerschte bij voortduring veel bedrijvigheid; door de bedoelde ateliers werd
tijdens het jaar 1871 veel werk afgeleverd.
De s'.oomhoutzagerij van den heer LAKERVEI.D en die toebehoord hebbende aan de firma ZANTHUIS en C°. (hoofdplaats
Soerabaija) bleven gesloten. Do nabij de hoofdplaats Palembang gelegen stoomhoutzagerij werd buiten werking gesteld
en het zich daarin bevindende stoomwerktuig gebezigd tot
het drijven van kapasmolens.

Door het ^toenemend gebruik van kunstijs, breidde die
tak van industrie zich uit en werden ter hoofdplaats Pasoeroean en te Djokjokarta nieuwe künstijsfabrieken in werking gebragt. Do ter hoofdplaats Batavia aanwezige fabriek
bleef daarentegen stilstaan.
Gedurende het j a a r 1871 werden geen nadere proeven
genomen met de toepassing van stoomtrekkers; daarentegen
werden ten dienste der rietvelden van de suikeronderneming Kartasoera (residentie Soerakarta) twee vervoerbare
stoomwerktuigen benuttigd tot het in beweging brengen
van stoomploegen.
Inlandsche bedrijven. Nieuwe takken van nijverheid valleu
niet te vermelden.
De Bantamsche matten bleven haren roem handhaven;
fraai vlechtwerk van bamboe wordt in vrij groote hoeveelheden uitgevoerd.
Het weven en batikken van kleedjes voor eigen gebruik
geschiedt door de vrouwen ; in vele streken worden sarongs
en kains opgekocht door Chinezen en naar elders verzonden.
Ook andere bedrijven bloeiden, zoo als: het kopergieten,
garenspinnen en zakkenweven in Tagal; de goud- en zilversmederijen en het j u weiiers vak in Djokjokarta; het weven
en borduren van kostbare kleedjes in Soerakarta, enz.
Op de hoofdplaats Palembang vervaardigen Chinezen het
fraaije Palembangsche lakwerk en worden ook vele andere
bedrijven uitgeoefend; vooral bekend is het fijne goud- en
zilverwerk.
Op Billiton werd vooruitgang bespeurd in den huisbouw
en het vervaardigen van praauwen. Een paar steenbakkerijen werden opgerigt ter voorziening in de behoefte aan
metselsteen; ook omtrent andere bedrijven luidden de berigten gunstig.
Werd in het vorige verslag melding gemaakt van de
ontwikkeling der inlandsche batikfahricatie, thans werd
deze weder gestaafd door berigten uit Tagal, waarby eenige
bijzonderheden werden medegedeeld omtrent het drukken
van Europesche witte katoenen stoffen met losse koperen
stempels. Deze batiks zijn zeer gewild, omdat zij goedkooper ztjn , dan die, welke op de gewone inlandsche wijze
vervaardigd worden. Deze tak van nijverheid neemt dan
ook meer en meer toe; het getal katoendrukkers en druksters wordt alleen in Tagal op vijf en twintig geschat,
terwijl weinige jaren geleden deze wijze van drukken slechts
aan enkele van elders gekomen personen bekend was.
Te Boemiajoe houden 5 personen zich daarmede bezig,
die jaarlijks ongeveer 2400 vierkante meters katoen drukken.
Zij de'industrie.
Ook in 1871 stond de van het zijdeetablissement te Tjikema (in de afdeeling Buitenzorg) verkregen uitkomst in geene verhouding tot de daaraan bestede kosten. Do opbrengst bedroeg slechts 4 kilo's zijde.
De zending van ANDRIES LOEAS , zoon van den CochinChinees ANDRÉ LOEAS, naar Siam voor den opkoop van
versche cocons (zie pag. 236 van het vorige verslag), werd
wegens den ongunstigen weêrstoestand eerst in het laatst
van 1871 met aanvankelijk goed gevolg ondernomen. Reeds
in Januarij 1872 waren cocons in goeden staat te Buitenzorg overgebragt. Van de daaruit voortgekomen vlinders
werden al spoedig p. m 5000 jonge, gezonde zydewormen
verkregen, alle van de gele variëteit. Ten gevolge echter
van de in het eerste kwartaal 1872 gevallen langdurige
regens, welke zelfs voor Buitenzorg tot de zeer zeldzame
uitzonderingen behooren, stierf onlangs bijna de gansche
generatie der pas aangebragte jonge rupsen uit. Een gelijk
lot ondergingen de rupsen te Tjiboentoe, eene kampong in
de Preanger regentschappen, w a a r , zoo als bekend i s ,
onder de leiding van oen der zonen des huurders van
TJIKEMA, proeven met de zijdeteelt genomen worden.
Deze onvoorziene tegenspoed leidde echter niet tot ontmoodiging, te minder daar, volgens den directeur van 'slands
plantentuin, onder wiens toezigt de zijdecultuur te Tjikema
gedreven w o r d t , de levenskansen der wormen grooter zouden zijn geweest, zoo zij, vóór het intreden van den westmoesson, eenigen tijd aan het Buitenzorgsche klimaat waren
gewend geraakt.
Met het oog hierop werd, op voorstel van den directeur
van binnenlandsch bestuur, besloten om ANDRIES LOEAS
nogmaals, doch nu in het voorjaar van 1872, naar Siam
te zenden voor den inkoop van cocons en wel liefst van
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de witte variëteit; zoodat, naar alle verwachting, de nu
naar Indie over te voeren generatie bij de intrede der
regens wel genoegzaam geacclimatiseerd zal wezen om aan
den ongunstigen invloed daarvan weerstand te kunnen bieden.
I n het begin der maand April jl. was van de weinige
overgebleven wijfjes eene krachtige generatie rupsen verkrogen, die zich toen reeds hadden ingesponnen en cocons
leverden van uitmuntende hoedanigheid. Vooral wanneer
deze rupsen zich zullen kunnen kruisen met die welke uit
Siam verwacht worden, kan een krachtig geslacht van
goed geacclimatiseerde rupsen ontstaan.
Even als in de voorgaande jaren liet ook in 1871 de
zijdeteelt bij het onlangs opgeheven landbouw-etablissement te Poerwakarta (Krawang) veel te wenschen over.
Wel v>..rd aan den moerbezienaanplant eenige uitbreiding
gegeven , doch daarentegen had de jonge aanplant veel
van den hevigen westmoesson te lijden. Een geheel uitsterven der rupsen, gelijk dit vroeger meermalen plaatshad,
deed zich evenwel in 1871 niet voor; alleen werd eene
verbastering der rupsen waargenomen. waartegen echter
onmiddellijk voorzorgmaatregelen zijn genomen. De productie bedroeg l18V100o k i l ° i t e S e n 28SAooo k i l ° i n 1 8 7 0 Het product van 1868, 1869 en 1870, ten bedrage van
l 4 S / 1 0 0 kilo, werd te Batavia voor f 2 2 van de hand gezet.
Van den moerbezienaanplant bij het landbouw-etablissement te Soekaradja (Banjoewangi) kwijnden, ten gevolge
van uitputting van den grond in het begin van 1 8 7 1 ,
24 bouws weg, die echter in den loop van dit j a a r weder
werden beplant. Eene groote sterfte onder de rupsen en
daarmede gepaard gaande geringe productie was hiervan
het onvermijdelijk gevolg; deze laatste bestond uit 4 thail
goede en 7 katties en 2 thail vlaszijde. Het product van
18G8, 1869 en 1870, ten bedrage van 58,8 kilo gele en
208,8 kilo vlaszijde, werd te Batavia voor f 358 verkocht.
Bij een storm in Maart 1872 werden door het instorten van een bamboezenloods op het etablissement te Soekaradja p . m. 80 000 wormen gedood en van vier andere
loodsen de alang-alangdaken grootendeels vernield. De
toegebragte schade is intusschcn reeds door de"eroordeelden hersteld. De opheffing van de verpligte zydecultuur
bü dit etablissement w o r d t , behalve uit aanmerking van
de vele bezwaren verbonden aan het daarbij te werk stellen
van tot dwangarbeid veroordeelden door den resident van
Banjoewangi, allezins wenschelijk geacht met het oog op
de tot dusver verkregen resultaten, die op verre na niet
in verhouding staan tot de ten koste gelegde uitgaven,
welke in 1871 gemiddeld f 88,79 per thail bedroegen.
Kamers van koophandel en nijverheid. Geen der kamers
van koophandel en nijverheid heeft in het afgeloopen j a a r
een verslag gepubliceerd.
In den aanvang van 1872 werden de verschillende kamers
door de Indische regering uitgenoodigd eenige gegevens te
verschaffen omtrent den handel, waarvan de mededeeling
in het koloniaal verslag nut kan hebben.
Met uitzondering van die te Soerabaija, welko door
bijzondere omstandigheden daarin verhinderd was, hebben
do overige kamers van koophandel en nijverheid aan dit
verlangen voldaan.
Uit de van die kamers ontvangen bijdragen heeft do
Gouverneur-Generaal een resumé doen zamenstellen , dat
hierachter in bijlage W W wordt aangetroffen.
Maten en gewigten. Ter vervanging van den sedert ontslagen ambtenaar , aan wien de voorbereidende werkzaamheden voor de invoering van het metriek stelsel van maten
en gewigten en den ijk waren opgedragen, werd in Julij
1871 aan den directeur van onderwijs, ©eredienst en nijverheid toegevoegd de waarnemende ijkmeester te Batavia
F . F. P . WETMAHR. Deze begon onmiddellyk met de noodige
omwerking van het door zijn voorganger opgemaakt concept, waarvan in het vorig verslag melding is gemaakt.
De zamenstelling van herleidingstafels vond vortraging
door de ontdekking dat de inhoud der slapers van sommige Indische maten, niet overeenkomt met de immer als
zoodanig aangenomene, zoodat oene nieuwe berekening door
waterweging vooral moest gaan. Wannoer een en ander
afgeloopen is, zullen de voorstellen zoo spoedig mogelijk
volgen.
Aan ykgelden is over 1871 ontvangen f 2519,80, w a a r -

van op J a v a en Madura f 2372 on in de Buitenbezittingen
f 117,80. In 1870 waren die ontvangsten f 2391 on f 142.
Tentoonstellingen. N a de benoeming hier te lande eener
commissie voor de internationale tentoonstelling te Weenen
in 1873, is (in M e i j l ) de aandacht der Indische regering
bepaald bij de wenscbelykheid dat harerzijds een blijk van
goeden wil gegeven worde in het belang der vertegenwoordiging op die tentoonstelling van eenige voorname
voortbrengselen van den bodem en de nijverheid der Nederlandsch Oost-Indische bezittingen.
'sGravenhage, den 16den Soptember 1872.
De Minister van Koloniën,
F R A N S E N VAN D E P U T T E .
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§ 1. Koopvaart
a. Java en Madura
b. Buitenbezittingen
§ 2. Nederlandsch Indische koopvaardijvloot
§ 3. Scheepsbouw
V . Andere onderwerpen
Binnenlandsche handel en passars . .
Visscherijen
Fabrieken, enz
Inlandsche bedryven
Zijde-industrie
Kamers van koophandel en nijverheid.
Maten en gewigton
Tentoonstellingen
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