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M I S S I V E t»a/i d«« Minister van Koloniën.

's GHAVENIIAGE, t/«a 17«/e« September 1875.
ICut 's Konings magtiging heb ik do eer U Hoogedel
GeBtr. aan te bieden het by art. 60 der Grondwet bedoel 1
Koloniaal Verslag voor 1875, vo>>r zoover hot roods afgewerkt en godrukt is kunnen worden (namelijk hoofdstuk
A tot Li vun het Oost-Indisch verslag met de bjlagen).
De overblijvende gedeelion z\jn of komen eerstdaags ter
perse en zullen zoo spoedig mogelijk volgen.
De Minister van Koloniën,
W. V A N G O L T S T E I N .
Aan den heer Voorzitter van
Ie Tweede Kamer der Staten-Oeneraal.
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K O L O N I A A L V E R S L A G van 1875.
(Oost-) Indie.)

(Nederlandsen

A. G r o n d g e b i e d e n b e v o l k i n g .
§ 1.

Grondgebied.

Het grondgebied van Nederlandsch Indie onderging ,
behoudens de uitbreiding in het voormalig rijk van Atjeh
(zie lager hoofdstuk C § 3 ) , geene wijziging.
i( J2
§ 2.

Bevolking.

Opgaven omtrent de sterkte der bavolking van Nederlandsch Indie bij het eind van 1873 worden aangetroffen
in bijlagen A , n°. I - V I I I . De inrigting wijkt iu vele
opzigten af van de vroeger gebruikelijke tabellen , als een
gevolg van bet reeds in 't vorig verslag vermelde nieuwe
voorschrift omtrent de opmaking der bevolking-statistieken.
De daarbij aangenomen termijn van inzending brengt ook
mede , dat de opgaven niet liet jongst verloopen j a a r betreflfen.

i s , gerekend van on met den lsten dier maand, dat ontslag
verleend , met behoud van regt op pensioen.
Over de v r a a g , of hot opdragen van bijzondere commissien en zendingen aan den vice-president van het collegie
zich laat vereenigen mot het voorschrift, vervat in art. 36
van het Regeringsroglement, laatstelijk (zie het verslag
\an 1873, blz. 2) in toestemmenden zin beantwoord, U
in 1874 de Kaad van State gehoord. In overeenstemming
mot diens advies is in November 1874 door het Opperbestuur besloten om zich to houden aan de interpretatie,
ook in 1859 reeds aangenomen , dat gemeld artikel niet
toelaat, dat de daarin bedoelde bijzondere commissien en
zendingen aan den vice-president van don Raad van Indie
worden opgedragen.
's Raads tegenwoordige vice-president. die na deze boslissing niet langor belast konde blijvon met de hem in
Maart 1874 opgedragen commissie in het belang der verbetering van de Indische belastingen, is dan o o k , in
Januarij 1875, op verzoek, onder dankbetuiging, eervol
van die taak ontheven.
Do jaarwedde van den algoraeenen secretaris van het
Gouvernement werd met 1 Januarij 1875 [Indisch Staatsblad
1874 , n». 309) van f 20 000 gebragt op f 24 000 , dus op
een gelijk bedrag als door do hoofden dor departeroentcc
van algemeen bestuur genoten wordt. Even als dezen zal
de algemeene secretaris nu voortaan voor eigen rekening
in zyne huisvesting hebben te voorzien. Het aantal hoofdcommiesen ter algemeene secretario werd van 4 op 5
gebragt (Julij 1874), tegon intrekking van het ambt van
commies-expediteur en eene kleine vormindoring der klerkengelden, waardoor do maatregel geeno verhooging va;>
uitgaven ten gevolge had.
In de rigting, om don Gouverneur-Generaal van bemoeijenis
te ontheffen in zaken van ondergeschikt belang, werd voort gegaan.
Dat intusschen de maatregelen van den laatsten tijd,
waarbij bevoogdheden , tot dusver door d«n GouverneurGeneraal uitgeoefend, op de chefs der departementen werden
overgedragen, het werk ter algemeene secretarie nog weinig
hebben verligt, dat voor do onbeteekenende stukken die
zijn afgeschaft, andere, niet zelden van meer gewigt, z'jn
in de plaats getreden , wordt bewezen door de registers
der inkoniende stukken bij de secretarie, die — om slechts do
cijfers der vijf laatst bekende jaren 1869—1873 te noemen —
voor de niet-geheime stukkon achtereenvolgens een totaal
aanwijzen van 24 095, 24 427, 23 2 7 1 , 25 217 en 25 779.
Naar aanleiding van den oorlog met Atjeh maakte de
Gouverneur-Generaal weder in enkele gevallen, van gelijken
aard als die in 't vorig vorslag blz. I vermeld, gebruik van
de bovoegdheid hem toegekend bij art. 43 van het Rogeringsreglement.

C.

9Iedcdeellngen|van staatkundigen en
algemecnen aard.
§ 1.

B.

Opperbeheer.

De 25ste verjaring van 's Konings inhuldiging word in
Indie den 12den Mei 187-1 op plegtige wijze gevierd.
Bij Koninklijk besluit van 17 Decembar 1874, n°. 2 9 ,
werd aan mr. J. LOUDON , op zyn verzoek, te rekenen
van af den dag dat hij het bewind aan zijn opvolger zou
overgeven, verleend een eervol ontslag als GouverneurGouoraal van Nederlandsch Indie , onder dankbetuiging
voor do diensten door hem aan den lande bewezen. B'j
's Konings besluit van gelijke dagteekening, n°. 3 0 , werd
tot Gouverneur-Generaal benoemd mr.J.YV. VANLANSBEUGE ,
laatstelijk 's Konings buitengewone gezant en gevolmagtigd
minister in België. Op 26 Maart 1875 aanvaardde deze
het bestuur
Het personeel van den Raad van Indie bleef zamengesteld zoo als in 't vorig verslag is opgegeven. Het gewezen
lid jhr. mr. W. RAPPARD , in Mei 1873 wegens ziekte eervol
van zijne belrekking ontheven , onder toekenning van wachtgeld , heeft onlangs zjn oervol ontslag uit ' s l a i d s dienst
verzocht. Bij Koninklijk besluit van 13 Juny' 1875 , n°. 18,
Bijblad van de Nederlandsche Staats-courant. —

Betrekkingen met het buitenland.

In het tijdperk, waarop dit verslag betrekking heeft,
deden zich weinig aanrakingen tussclien het koloniaal
bostuur en het buitenland voor, welke vermelding verdienen.
De goede verstandhouding met het bestuur der Straits
Sottlements — waarop in het vorig verslag kon gewezen
worden on waaraan bij voortduring veel gelegen was in
verband met den oorlog in Atjeh — bleef bestaan. Voortdurend werden bewijzen van welwillende gezindheid door
de Nederlandsche autoriteiten ontvangen. En ook daar,
waar de zorg voor de belangen van eigen onderdanen de
Britsche autoriteiten aanleiding gaf om foor dio belangen
op te komen, geschiedde dit in den vriendschippalijksten
vorm. Zoo word do aandacht gevostiird op do langdurige
aanhouding van eenige personen, behoorendo tot de bemanning van het schip N ingpo, dat in Julij 1873 wegens
verbreking dor blokkade was opgebragt Die langdurige
aanhouding was een gevolg van de bepaling in het regiement omtrent de judicature ovor prijzen on buit (Indisch
Staatsblad 1829, n°. 54), dat do by bet prijs maken van
een schip betrokken personen, van welke inlichtingen moeten

1875—1S76.

[5. 2.]
Koloniaal verslag van 1 8 7 5 .
ontvangen worden, naar <l«'n zetel van het priJBgeregt
moeten opkomen. Zij behoeft niet meer plaats te vinden,
sedert il" bedoelde bepaling bij Indisch Staatsblad 1874,
n°. 2f>5 , in dien zin is gewijzigd , dat do betrokken personen kunnen worden gehoord door het hoofd van het
bestuur dor plaats, waar zij zich het naast bij bevinden.
In Kebruary en Maart jl. bezocht tiet Amerikaansch
oorlogsstoomschip Saco de roede van Atjeh , Koeala Butoe ,
Padarig , Benkoelen en Batavia . alwaar de kommandant aan
de Indische Regering zijn dank betuigde voor do hulp,
welke hij op zijne reis \ a n onze autoriteiten ondervonden had.
IN II en dan deed de gelegenheid zich voor, om aan
onderdanen van vreemde mogendheden bijstand te verleenen ,
bijv. bij reizon in den lndisclien Archipel voor wetenschappelijke onderzoekingen , gelyk onlangs weder door
een paar Italianen zijn ondernomen, — o f werd omgekeerd,
by schipbreuk enz , door Nederlandsche onderdanen do
bijstand van vreemden ondervonden. De batrokken Gouvernomenten bleven nimmer in gebreke dergelijk bnlphetoon to waarderen
By de aanstelling van een bezoldigd Nederlandsch consul
te Bangkok in het begin van dit jaar , lot welke botrekking een Indisch ambtenaar is benoemd, en bij de vaststelling zyner instructie, is in het bijzonder golet op de
wenschelijkheid om de handelsbetrekkingen tusseben Nederlaiul.-ch indie en Niani te bi vorderen. Waarschijnlijk zal
er weder gelegenheid bestaan om laatstgenoemd rijk door
een oorlogsschip te doen bezoeken , wanneer Zr. Ms stoomschip Curacao, van zijne rei» om Kaap Hoorn naar P e r u ,
Calüoriiie en Japan , in Indie zal zijn aangekomen.
Het handels- en scheepvaai tverdrag met Portugal van
9 Januarij 1H75. bekraehtigd bij de wet van 6 April 1875
{Aieatrlaiiuxch Staatsblad n". 65), U aan de Indische Regering
ter afkondiging in Indie gezonden.
Het aantal consulaten vermeerde) de in het afgeloopen
j a a r door de optreding van een consulair agent (vice-consul)
van Spanje te Batavia, die in Augustus 1874 vau den
Gouverneur-Generaal eene voorloopige toelating verkreeg
tot uitoefening zijner i'unctien.
§ 2.

Java en Madura.

Het j a a r 1874 kenmerkte zich, ook gedurende een groot
deel van den oostmoesson , door eene zeer natte weêrsgesteldheid, welke van nadeeligen invloed was op de teelt
van allo tweede, inzonderheid der voedings-gowassen.
Hoewel voedingsmiddelen in voldoende mate aanwezig
w a r e n , liepen de prijzen in sommige streken vrij hoog.
Zeer schadelijk voor de ni uwe aanplantingen van padi
waren de zware overstroomingen , welke in het begin van
1875 eenige resident:en op J a v a , met name Samarang,
Soerahaija, Rembang en Bezoeki, teisterden; te gelijkor
tijd werd de afdeeling Blitar in Kediri, welke in de laatste
j a r e n zeer in bloei is toegenomen, zwaar beproefd door
een moddervlosd , ontstaan door het instorten van eender
kraterwanden van den Kloet.
De gezondheidstoestand liet veel te wem-chen over. Do
cholera, die tegen het einde van 1874 gaande weg afnam,
breidde zich in den aanvang van 1875 wederom uit.
In het algemeen verkeerden handel, nijverheid en landbouw in een gunstigen staat. Intusschen was het natte
weder in den jongsten oostmoesson niet gunstig voor de
suikerfahricatie, en zal een betrekkelijk geringj koffijoogst
daarvan in dit jaar het gevolg zijn.
Ten einde herhalingen in de hieronder volgende mededeelinjien te vermijden, moge hier worden aangeteekend,
dat over l.et weinig voldoende gehalte der dessahoofden
in de meeste gewesten niet minder geklaagd wordt dan in
vorige jaren. Wegens de geringe voordeelen, die veelal
aan het ambt van dessahcofd verbonden zijn , wordt dit
weinig begeerd en alzoo dikwerf' door niet geschikte personen bekleed. Onveiligheid is hiervan mede het gevolg.
Bantam.
De landbouw breidde zich meer en meer uit.
In sommige streken bestaat daartoe nog ruimschoots gelegenheid.
In Jniij 1874 werd de in den dienst vergrijsde regent
van Serang op verzoek eervol ontslagen
Daar zijn eigen
zoon nog van te jeugdigen leeltijd w a s , werd hij vervangen
door zijn stiefzoon, den regent van Pandeglang, in wiens

plaats de zoon van het vorige eerste hoofd van dit regentschap, de pateh van Serai.g, tot regent werd aangesteld.
De bekwaamheid der inlandsche ambtenaren laat over het
algemeen te wenschen over. De uitbreiding van het districtsbeetuur (zie het vorig Verslag, bladz. 72) had echter
betere handhaving der politie ten gevolge.
In de afdeeling Lebak, waar de wegen, uit hoofde van
het heuvelachtig terrein en de steile hellingen , slechts voor
een klein gedeelte voor vervoer per as geschikt zijn, is
eene belangrijke verbetering aangebragt door het verleggen
in meer vlak terrein van een gedeelte van den weg tusschen
de afdeelingshoofdplaats Rangkas-Betoeng en Sadjira; dit
werk was bij het eind van 1874 nagenoeg voltooid.
Omtrent het onder Serang behoorendo eiland Pooloe
Pandjang wordt gemeld , dat de bevolking, die circa 000
zielen telt, bestaande uit Maleyers, Mandharezen en Boeginezon, haar bestaan vindt in handel en vischvangst. Zij
behoeft geen belasting op te brengen, noch heerondiensten
te verrigten; alleen rusten op haar sommige vorpligtingen
tot wering van zeeroof.
Batavia. Hoewel de oogst goed slaagde , waren de prijzen
van de rijst vrij hoog.
De gezondheidstoestand was wel niet bepaalt ongunstig,
doch de cholera, die zich sporadisch blijft vertoonen,
eischte menig offer.
Veediefstallon vonden in do afdoolingen Tangerang en
Meester-Cornelis veel minder plaats dan in vorige jaren.
Een strenger optreden der politie droeg hiertoe bij. Evenwel worden de middelen tot handhaving der veiligheid niet
geëvenredigd geacht aan de behoefte.
De nieuwe militaire weg is thar.s in de afdeling Buitonzorg voltooid. Van dien weg w o r d t , ofschoon verderop nog eenige bruggen ontbreken , voor goederenvervoer
tot Tjiandjoor meer gebruik gemaakt dan van den grooten
postweg. Di-ze dient tusseben Batavia en Buitenzorg
thans nog alleen voor goederentransport, daar alle personenvervoer per spoorweg plaats vindt.
Kratvang. Van de gelegenheid tot uitbreiding van den
landbouw maakt de inlander in Krawang weinig gebruik.
In den regel is hij er slechts noode toe te bewegen zijne
rijstvelden later nog met tweede gewassen te beplanten,
zoodat bij mislukking van den rijstoogst gebrek en \ o o r ziening van elders onvermijdelijk zijn. Hieraan wordt voor
een deel de achterlijke toestand van dit gewest toegeschreven , waarop reeds in vorige verflagen is gewi zen.
Wegens hunne veoljarige goede en trouwe diensten w e r den de pateh met de gouden en de hoolddjaksa met do
zilveren medaille voor burgerlijke verdiensten begiftigd.
Preanger regentschappen. Do cogst van padi en koffij
was zeer gunstig ; even zoo die van tweede gewassen.
Onder den kleinen man neemt de welvaart gaande weg toe.
De cholera eischte weder menig offer. In de maand
September nam de?e ziekte een sporadisch karakter aan.
Koortsen en buikziikten kwamen mede veelvuldig voorin
do afdeolingen Soekapoera-Kollot en Soekaboemi.
De inlandsche ambtenaren gaven, behoudens enkele uitzonderingen, redenen tot tevredenheid; hunne geschiktheid neemt meer en meer toe.
Wegens hunne langdurige goede diensten werd aan een
viertal pateha (die der afdeelingen Soekaboemi, Soemedang ,
Soekapoera en Soekapo< ra-Kol!ot), zoomede aan een vijftal
distiitis- of onderdistrictshoofden een hoogere titel verleend. Gelijke onderscheiding viel aan den wedono van
Panembong ten dei 1, als belooning voor den ijver door
hem aan den dag gelegd tot het verbeteren van den toestand in zijn district. Ter zake hunner veeljarige ijverige
pligtsbetrachting werd aan negen dessahoofden de bronzen
medaille voer burgerlyke verdiensten toegekend.
In September 1874 overleed de regent van Bandong,
radhen adhipaiti W I R A NATTA KOESOEMA. Daar hij geene

kinderen naliet , geboren uit zijne terste en als zoodanig
tei ig officieel erkende vrouw, en geen zyner zonen, bij
andere vrouwen verwekt, voor alsnog geschikt waren om
hein op te volgen , werd tot regent benoemd, met toekenning v«n den tiiel van toemongoeng , zijn volle broeder
radhen KOESOEMA Dl I.AGA , tot dus ver pateh der afdeeling Bandong (October 1874). Omtrent de aan den nieuwen titularis toegelegde inkomsten zie men hoofdst. J , afd. I .
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Cheribon. Ook in dit gewest roogt de bevolking zich verheugen in goed geslaagde padi-, suiker* on koffijoogston.
Op godsdienstig gebied viel niets bijzonders voor; alleen
is te vermelden, dat aan een in Cheribon gevestigd Arabier,
die zich naar Batavia en de Proanger regentschappen had
begeven, om de lieden aldaar tot meer geloofsijver op te
wekken, een pas tot het doen van meerdere ruizen geweigerd werd. In Cheribon zelf had hy geen aanhang.
De cholera, die vooral in hot regentschap Cheribon vele
slagtoffer* maakte, was in November zoo good als geweken.
De veiligheid van personen is zeer bevredigend. Merkwaardig is het feit, dat in de laatste acht j a r e n , onder
eene bevolking van omstreeks 1 200 (100 zielen , slechts één
strafvervolging wegons moord voorgekomen en slechts één
doodvonnis geveld is. Brandstichtingen waren talrijker;
de inlander ziet veelal de zwanrto var) dat misdrijf niet
in. Het getal diefstallen, hoewel op zich zelf vrij aanzienlijk,
was echter matig in verhouding tot de sterkte der bevolking. Wat dit misdrijf betreft, ondorscheiden zich de
bergbewoners gunstig van de strandbevolking.
De inl indsche ambtenaren geven redenen tot tevredenheid: ook omtrent de dessahoofden wordt een gunstig getuigenis afgelegd, hetgeen eene uitzondering maakt op
hetgeen in de meeste andere gewesten van de dorpshoofden
wordt gezegd. In Cheribon zijn dan ook, in onderscheiding van andere gewesten, vrij belangrijke geldelijke voordoelen aan het ambt van dossahoofd verbonden, waardoor
het zeer gewild is.
Als eeu blijk van erkenning hunner langdurige goedo
diensten . werd aan den pateh van het regentschap JVladjalengka, aan twee districtsboofden en één koffijmantri de
zilveren* en aan negen de-sahoofden en één man tri bij de
waterleidingen de bronzen medaille voor burgerlijke verdiensten toegekend.
Tagal. Behoudens eenige gevallen van cholera, was de
gezondheidstoestand zeer naar wensch.
0 \ e r het algemeen waren de padi-oogsten gunstig. De
aanplant van tweede gewassen in de borgstreken werd
door do hevige regens benadeeld. Even als in vroejere
jaren badden ook in 1874 groote opkoopon van padi plaats;
de opkoopers zijn meestal lieden uit Pekalongan, dio overkomen tegen den tijd dat de oogst begint. Ook wordt door
Chinezen voel padi opgekocht terwijl ze nog te velde staat.
Over het algemeen is de inlander hier verkwistend van
aard; naauwelijks is do oogst binnen, of hij wordt voor
een gedeelte van do hand gezet, terwijl lator de rijst tegen
hooge prijzen weer wordt ingekocht.
Intussclien is de welvaart toenemende. Opmerkelijk is
het, dat onder de bovolking der westelijke districten Losari en Salem van de afdeeling Brebes, die van Soendanesche afkomst is, grootere web aart wordt waargenomen
dan cnder de overige bewoners van dit gewest.
In April jl. verzekerde het bestuur zich zonder veel
moeite van een paar inlanders, dio zich voor goeroes uitgaven en ee- e bewoging trachtten op touw te zetten tot
verstoring dor bestaande orde van zaken. Ook eenige andere personen, die zich tot deelneming aan hot plan hadden
laten overhalen, werden aangehouden. Do zaak wordt
geregtelijk onderzocht.
Pekalongan. In het district Batang begon zekere ILHAM
met het verkondigen eener nieuwe godsdionstleer,afwijkende
van do Mohamrnedaansche. Daar do voorschriften dier leer
eene gevaarlijko strekking hadden, werd ILHAM door het
bestuur aangemaand' zijne geestdrijverij te stakeu , waaraan
hij gehoor gaf. Kon mogelijk nadoelige invloed op de rust
in dit gewest werd daardoor voorkomen
De padi-oogst was gunstig, behalve in de contröle-afdeeling Keboemen (regentschap Batang).
N a d a t , bij de nieuwe inrigting van het districtsbestuur,
het aantal politiehoofden aanzienlijk vermeerderd w a s ,
werden er meer misdrijven vervolgd en tot klaarheid gebragt dan vroeger. Bij do meesten der nieuw aangestelde
hoofden ontbrak het evenwel nog aan voortvarendheid in
de behandeling van zaken en aan oordeel om do onderzoekingon te leiden.
Op de hoofdplaats Pekalongan vindt men eene grooto wijk ,
Kandang-ujam geheeten, goheol door mestiezen bewoond,
dio een zeer armoedig bestaan leiden. Van de gelegenheid

om als ambachtslieden aan eenige verdiensten to komen,
wordt door deze afstammelingen van Europeanen slechts
by uitzondering gebruik gemaakt. Voor do betrokking van
opzi'.'ter by de genieworken te Atjeh, met een tractotnont
van f' 100 a f 150 ' s m a a n d s , deed zich onder hen slechts
een gegadigde voor.
In October 1874 openbaarde zich in dit gowest de cholera,
doch in Januari] j l . kon die ziekte als gewekun worden
beschouwd.
Samarang
De cholera, die blijkens hot vorig verslag
vele offers eischte, breidde zich in den aanvang van 1874
voornamelijk uit in Kondal
De ziekte was in het begin
van 1875 zoo goed als geweken: nog slechts sporadische
gevallen deden zich voor.
De afdeeling Demak, die langzamerhand zich een weinig
begon te herstellen van do véle rampen, welke haar kortelings troffen, had in het begin van 1875 wedorom vool
to lydén van zware overstroomingen Aan de te veld staande
aanplantiugon is hierdoor groote schade berokkend.
Niet de uitvoering van een gedeelte der roof deze afdeoling ontworpen irrigatiewerken wordt thans een begin
gemaakt (zie hoofdstuk O , afd. I , § I).
De regenten win Samarang en Demak beijveren zich
hunne kinderen eeno goede opvoeding te geven , waarbij
ook het onderligt in do Nederlandsche taal met zorg behartigd wordt.
Japara
Ondanks den gunstigen oogst van padi en van
tweede gewassen heerschte eene eenigzins gedrukte stemming onder de bevolking ten gevolge van de oh dora epidemie,
waarvan dit gewest veel te lijden had.
In de maand October brak onder de buffels eene ziekte
uit, die echter spoedig gestuit werd.
De inlandsche ambtenaren gaven geen stof tot klagen.
Do regenten van Pati en Joana ontvingen een oponlijk
blijk van waardering hunner voeljarige ijverige en trouwe
diensten. Aan den eorste word toegekend de gouden medaillo voor burgerlijke verdiensten, aan den andere bet
rogt tot het voeren van den gelen songsong.
Van laatstbedoelde!! regenten dien van Koedoes wordt
overigens gemeld, dat zij zich vele uitgaven getrooston in bet
belang van de opvoeding hunner zonen en familiebetrekkingen.
llembang. Door de uitbreiding van het districtsbestuur
werd de algemeeno veiligheid zeer bevorderd, en gelukte
het meer dan vroeger, om de daders van e n i g gepleegd
misdrijf op te sporen. Do politie laat intnsscheu nog te
wenschon over. Voel moeite geeft onder anderen het tegengaan van houtdiefstal.
In 1874 was de padi-oogsl in dit gewest, met uilzondering van de afdeeling Rorabang, gunstig. In de a!deelingen Blora, Toeban en Bo ijonegoro had do aanplant van
tweede gewassen veel te lijden van ziekten Ook waren de
aanhoudende regens in den oostiuoesson zeer nadeelig.
In de eerste dagen van Februari)' jl. werden de twee
laatstgenoemde afdeelirgen door een ongekend boogen
bandjir geteisterd. Alle dessn's lanes de Solo-rivier gelegon
en 4500 bouws sawabs, waarvan ruim 3000 reeds beplant,
werden overstroomd. Zoowel van bo.--tuur3woge al.-> door
particulieren werd zoo veel mogelijk hulp verleend.
De gezondheidstoestand was in hot afgeioopen j a a r min I» r
gunstig. De cholera, die vele offers eischte, nam in Decomber
een sporadisch karakter aan.
Ook onder de paarden en buffels heerschto eene ziekte,
die in de eerste maanden van 1875 nog niet gehe<l geweken was. en verscheidene beesten deod bezwijken.
Omtrent de inlandsche ambtenaren wordt door den resident een Try gunstig getuigenis afgelegd. Do regenten van
Rembang en Bodjonegoro laten hunno zonon of kleinzonen
Europeosch onderwijs genieten.
Soerabaija. De algemeeno toestand was zeer bevredigend.
Ruime oogsten, ook van producten voor do Kuropescho
m a r U , verschaften der bevolking aanzienlijke inkomsten.
Een aantal inlanders uit naburige residentien vestigden
zich in dit gewest, hoofdzakelijk in de afdeeling Modjokerto, alwaar de particuliere nijverheid meer on meer toeneemt. Die toovlotd van vreemdelingen vereischt echter
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dubbele waakzaamheid van den kant der politie, wier
Uitgezonderd eenige choleragevallon in de afdeeling Bonmiddelen niet geheel toereikend bleken: het aantal mis- dowosso, was do gezondheidstoestand naar wensch.
drijven nam in genoemde afdeeling toe.
De inlandsche ambtenaven betrachten goed hun pligt.
Wat de zorg der inlandsche hoofden voor hot ondcrwys
Aan den regent van liezoeki word, ter belooning van
hunner kinderen betreft, wordt alleen met lof melding ge- j zijne ruim 40jarige trouwe en goede diensten, vergunmaakt van de regenten van Soorabaija, Modjokerto en ning verleend tot het voeren van den gelen sonjjsong.
Lauiongan, die geen kosten ontzien om hunne zonen eene Zoowel dit hoofd als de regenten van Bondowosso en
beschaafde opvoeding te doen geven.
Panaroekan ontzien geen koston om aan hunne zonen eene
Aan een tweetal verdienstelijke dessahoofdon werd de goede opvoeding te geven. Een zoon van laatstgenoemden
bronzen medaille voor burgerlyke verdiensten toegekend. regent ontvangt zyne opvoeding in Nederland.
Hij gelegenheid van diens aftreden werd de gouden medaille
De in aanbouw zijnde vaste stuwdam in de Sampeangeschonken aan den kapitein der Chinezen ter hoofdplaats. rivier bij Sitoebondo nadert zyne voltooiing. Door zware
bandjirs hadden zoowel dit werk als de nooddam in het
Pasoeroean. Allerwege wordt onder de bevolking van begin van 1875 veel te lijdi-n.
dit cewest welvaart waargenomen. De goed geslaagde
koffijoogst bragt weder veel geld onder de inlanders. De
Banjoewangi. De landbouw breidt zich langzaam uit.
tabak s- en suikeroogsten waren mode zeer ruim.
De padi-oogst slaagde naar wensch. De cholera, die op het einde van 1873 als geweken
Met uitzondering vao enkele sporadische choleragevallen
werd beschouwd, vertoonde zich in de laatste maanden was de gezondheidstoestand zeer gunstig.
van 1874 weder op sommige plaatsen, doch kwam in
De inning der landrente leverde , ondanks het nieuwe
•lamiarij ]1. nog slechts sporadisch voor.
dozer belasting voor de bevolking van Banjoewangi , ook
Over de bezoldigde inlandsche hoofden wordt een zeer in het afgeloopen j a a r geen bezwaar op. Bg het eind
loff. lijk getuigenis afgelegd. Aan don ondercollectour van van 1874 was reeds aanmerkelijk meer afbetaald dan in
Bangil werd, als erkenning zijner langdurige on trouwe 1873, en hetgeen over laatstgenoemd j a a r in 1874 nog
diensten , de gouden medaille voor burgerlijke verdiensten verschuldigd w a s , werd mede , op weinige guldens na ,
aangezuiverd.
toegekend.
De regent van Malang gaf een bewijs van goede gozindheid, door een hem toebehoorend woonhuis daar ter
Banjoemas. De padi-oogst leverde bevredigende uitplaatse, dat de Regering van hem wenschte te huren tor komsten. De tweede gewassen hadden echter veel te lijden
opneming van convalescente militairen, voor dat doel van aanhoudende regens.
kosieloos ten gebruike aan te bieden.
Behoudens eenige choleragevallen in de afdeeling Tjilatjap,
Eene ninokpart\j van een onbekend inlander op den was de gezondheidstoestand over het algemeen gunstig.
pnssar te Malang kostte aan een Europeesch ingezetene
Door een dertigtal inwoners van een der perdiknnhet leven (Maurt 1875).
dessa's in net district Poerwokerto werd eenige ontevredenheid aan den dag gelegd over de voorziening in het bestuur
Probolinggo. Ook hier geniet de inlandsche bevolking dier dessa. Zij begaven zich in optogt naar den adsistentveel welvaart, getuige do belangrü'ke veestapel welke haar resident, bewerende dat de neef van den persoon , die door
het Gouvernement als hun hoofd (demang) aangesteld w a s ,
toebehoort.
De \ele landbouw-ondornemingen , meer bepaaldelijk de meer aanspraak op de betrekking had dan deze. Zelfs nadat
gouvernements- en de particuliere suikerfabrieken, alsmede hun geantwoord w a s , dat de zaak behoorlijk onderzocht was ,
het to"genomen aantal tabaks-ondernemingen in het zuiden doch dat de Regering geen termen had gevonden om op
van dit gewest, dragen er ruimschoots toe bij om veel de genomen beslissing terug te komen , bleven zij weigergeld onder den kleinen man te brengen. In Loemad- achtig om huiswaarts te keeren , zoodat art. 3 , n". 2, van
jang breidt de landbouw zich steeds uit, en het is het politie-strafreglement voor inlanders (Indisch Staatsblad
voornamelijk deze afdeeling waar de tabakscultuur ge- 1872, n°. 111) op hen moest worden toegepast, waarna
dreven wordt. De betrekkelijk ligto arbeid . dien deze alles ten goede afliep.
cultuur vordert, en de hooge prijzen, die vooral in de
laatste j a r e n , dank zij de hooge marktprijzen in Europa,
fiagelen. De padi oogst was, met uitzondering van dien
door <!e opkoopers kunnen betaald worden, makon dat dit der bonorowo-velden (moeras-sawahs) in de afdeelingen
stapelproduct op ruime schaal door de bevolking wordt Kottoardjo, Karang-anjar en Keboemen, welke veel geleden
aangeplant.
hadden van den hoogen waterstand , vrij gunstig. In de
De groote toevloed van vreemdelingen, voornamelijk bergstreken hadden vele nieuwe ontginningen plaats
Madurezen van den overwal, die hier tijdelijk werk komen
Behalve mot de cholera, waaraan vele overleden, had
zoeken en veetal niet van het beste gehalte zijn, maakt de bovolkit.g nog te kampen met koortsen , die vooral in
de taak der politie vrij zwaar. De belangrijke uitbreiding de afdeelingen Poerworedjo en Koetoardjo nog al sterfte
van het distric^bestuur is intusschen ongetwijfeld van veroorzaakten.
invloed geweest op de betere verzekering van de publioke
Oror do gezindheid en het gedrag der inlandsche ambteveiligheid. Althans zyn veel meer misdrijven gestraft dan naren wordt gunstig gerapporteerd. Een gevolg van de
vroeger. Echter is het getal gepleegde misdrijven, vooral versterking van het distiïctsbestuur i s , dat meer zaken
in verhouding tot de sterkte der bevolking, nog altijd zeer dan vroeger worden aangegeven.
aai zienlijk. Het grootste struikelblok voor afdoende vorAan den regent van Keboemen en den hoofdpanghoeloe
betering ligt daarin , dat op de dessahoofden en do (on- ter hoofdplaats w e r d , ter belooning hunner goede diensten ,
b -zo!digde) dessapolitio weinig vertrouwd kan worden.
de gouden medaille voor burgerlijke verdiensten toegekend.
Cholera kwam slechts sporadisch voor; daarentegen
werd dn bevolking in de laatste maanden van 1874 nog
Kadoe. De bevolking mogt zich verheugen in zeer goed
al door koortsen geplaagd.
geslaagde padi- en tabaks-oogsten.
Bezoeki. Algemeen heerscht groote welvaart in dit gewest, dcar de landbouwer, hier zuinig van a a r d , zijne
spanrpenningen belegt in land en vee. De rijst-, suikeren tabaks-oogsten slaagden naar wensch.
De immigratie van Madurezen blijft steeds toenemen.
Zij vinden een good bestaan bij de tabaks-ondernemingen
in de afdeeling Bondowosso.
Belangrijke uitbreiding van landbouw heeft alleen plaats
in het zuidelijk gedeelte dezer afdeeling, alwaar groote
uitgestrektheden boschgronden daartoe ruime gelegenheid
aanbieden. In de afdeelingen Bezoeki en Panaroekan bestaat weinig of geen gelegenheid meer tot het aanleggen
van nieuwe rijstvelden.

De gezondheidstoestand w a s , vooral in de laatste helft
van 1874, zeer naar wensch.
In verhouding tot de beschikbare middelen gaf de handhaving der openbare ve'lif:he.id doorgaans weinig stof tot
klagen. In Maart 1875 had echter op het buurland Ngrantjak
eene ketjoepartij plaats, welke den administrateur het leven
kostte.
In algemeenen zin en in aanmerking nemende de meestal
gebrekkige opleiding der inlandsche ambtenaren, kan omtrent
hen een gunstig getuigenis worden afgelegd. In de laatste j a ren is bij velen meerdere zorg voor het onderwijs hunner zonen
en mannelijke aanverwanten waar te nemen. De regent van
Temanggoong zond in het afgeloopen j a a r een zijner zenen
naar Nederland.
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Djokjokarta. Do goede gezindheid van den Sultan, den
prins PAKOE AI.AM en den rijksbostiorder werd door niets
verstoord Waar boni door hot hoof.1 van bestuur vorbetoringen worden voorgesteld, is de Sultan steeds gereed
om daartoe over te gaan. Zijne middelen zijn echter beperkt, zoodat wel eens goede plannen wegens finantiole
nioeijelijkheden onuitgevoerd blyveu.
De veiligheid van personen en goederen laat voel te
wenschen over, 't geen hieraon wordt geweten, dat de
uitoefening der politie uitsluitend is opgedragen aan inlandsch personeel: regenten en mindere hoofden, die karig
bezoldigd worden.
Van klakten tegen het bestuur of tegon landhuurders,
zoo als in 1873 voorkwamen, werd in het afgeloopen j a a r
niets vernomen. Alleen heeft de bevolking van de regentschappen Pengasih, Sentoio en Nanggoelan zich beklaagd
over knevelarijen van do zijde der hoofden, en over het ,
vorderen van te veel hoerendiensten. Ueze klagten zijn
onderzocht en aan de misbruiken is een einde gemaakt.
De rystprijzen waren in 1874 hoog; daar echter grooto
hoeveelheden tweede gewassen waren aangeplant, bestond
geen gebrek aan voedingsmiddelen.
De cholera vertoonde zich slechts sporadisch.
Het in April 1875 ter hoofdplaats gehouden tweede
Indische landbouwcongres is, even als de daarmede gepaarde landbouw* en nyverheids-tontoonstelling, goed
geslaagd.
Soerakarta. De padi-oogst was gunstig, behalve in de
afdeelingen Sragen en Wonogiri. Ongeacht een grooten
aanplant van tweede gewassen , bleven de voedingsmiddelen
in eerstgenoemde afdeeling schaarsch.
De afdeelingen Sragen en Klatten hadden in Februarij
jl. met overstroomingen te kampen. Zoowel van gouvernementswege als door particulieren werd den noodlijdenden
hulp verstrekt.
De gezondheidstoestand was in 1874, behoudens enkele
sporadische gevallen van cholera, zeer bevredigend.
De veiligheid van personen en goederen laat nog veel
te wenschen over.
Op de landen van prins MANCKOE NEGORO is het aantal
moorden en brandstichtingen buitengewoon groot en veel
aanzienlijker dan op des Soesoehoenan's gebied. De gunstiger toestand, welke in dit opzigt in het laatstbedoeld
gebied bestaat, wordt toegeschreven aan de vele Europescho
landbouwondernemingen.
De beteugeling van roofpartijen in gewaponde benden,
welke alleen in de Soesoehoenans-landen schijnen plaats
te vinden, is voortdurend een onderwerp van zorg voor
het bestuur. Het getal van 7 roofpartyen in 1874 steekt
gunstig af bij de cyfers 21 on 2 t in 1873 en 1872.
Ofschoon sedert de plaatsing in 1873 van adsistentresidenten in de binnenlanden van dit gewest reeds cenige
verbetering gekomen is in bet gehalte der inlandsche
hoofden, laat dit over 't algemeen nog veel te wenschen
over. Daarbij is het personeel onvoldoende bezoldigd en
de inrigting van het politiewezen gebrekkig. Reeds zijn
door den resident de noodigo stappen gedaan om den
Soesoehoenan en prins MANCKOE NEGORO tot eene reorganisatie te doen besluiten, die aan beide bezwaren te
gemoet komt. Eerstgenoemde vorst schijnt echter terug
te deinzen voor meerdere uitgaven ten behoeve der politie.
De prins daarentegen heeft in 't laatst van 1874 eene
nieuwe bestuurs- en politie-organisatie, in hoofdzaak
berustende op de voorstellen van den adsistent-resident in
zijn gebied, aangenomen, tot wier invoering plan bestond,
zoodra daarop de goedkeuring der Indische Regering zou zijn
verkregen. Die goedkeuring is in Februarij 1875 verleend.
Over de met beide vorsten getroffen schikkingen , om door
oprigting \an meerdere regtbanken , de beregting van zaken
te bespoedigen en minder kostbaar te maken, zie men
Indisch Staatsblad 1874, n". 209 en 2 1 1 , nader vermeld in
hoofdstuk F § 1 hierachter.
Omtrent den toestand der bevolking op de landen van
den prins , vooral ook in verband met de uitbreiding door
dezen aan de kofnjcultuur gegeven (1), luidt het oordeel
(1) Vcrgcl|)k § 3 van het commissoriaal rapport betreffende het
Oost-Indisch regènngsverslag van 1873 (Zitting 1874/75, 4 3 ,
h°. l.)
Bijblnd van de NeüYrlandsche Staats-courant

van een
cultures
gunstiger
grond op
onderzoek

derwaarts gecomraitteorJon hoofdinspecteur dor
(zie lager hoofdstuk O , afd. I , § 1, sub 5°.)
dan dat van don resident. Nadero berigten, gegedurende zekeren tyd voortgezet, naauwlettond
, zijn door de Indische Regering gevraagd.

Madioen. Hot afgeloopen jaar is onder de gunstige te
rangschikken , en deed do bevolking weder in welvaart ou
gegoodheid vooruitgaan. Dokoffijoogst bragt ruim f 1 millioon
en de suikeroogst omstreeks de helft dier som onder haar
in omloop. D J oogst van padi en tabak was vrij gunstig.
Te betreuren is h e t , dat een grooto bandjir — een gegevolg van den hoogen waterstand in de Solo-rivier — do
afdeeling Ngawi in Februarij jl. voor een groot gedeelte
onder water zotte, waardoor zoowel aan den landbouw
der bevolking als aan hare eigendommen groote schade
werd toegebragt.
De inlandsche ambtenaren geven redenen tot tevredenheid. De niouwe regeling van het districtsbestuur werkt
goed; de arbeid is veel beter verdeeld dan vroeger. De
districtshoofden kunnen zich thans beter van hunne taak
kwyten. In het afgeloopen j a a r werden aan enkelen hunnor , als blijk van erkenning hunner goede en trouwe
diensten, belooningen toegekend. Zoo vorkregen do pateh
van Madioen de gouden en een tweetal districtshoofden de
zilveren medaille voor burgerlijke verdiensten.
Kediri. De gelegenheid voor den kleinen man , om in
zijn onderhoud te voorzien ook dan wanneer zijne gewone
middelen van bestaan te kort schieten , is in weinige residentien zoo gunstig als in deze. Dit ondervonden in het
afgeloopen jaar onder anderen vele landbouwors in het
district Kotta-Blitar , toen zij hun tabaksoogst geheel of'
ten deele zagen mislukken.
Over 't algemeen viel toeneming van welvaart op te merken.
De rijstcultuur, grootendeels gedreven op bewaterbare
en vruchtbare velden, leverde over het geheel een vrij
gunstig resultaat op; andere voedingsgewassen werden in
groote hoeveelheid aangeplant en slaagden naar wensch, zoo
dat de prijzen der voedingsmiddelen binnenelks bereik bleven.
Eenige gevallen van koorts en buikziekte uitgezonderd,
was de algemeene gezondheidstoestand niet ongunstig.
De veiligheid is door de uitbreiding van het districtsbestuur zeer toegenomen. Belangrijke diefstallen behooren
tot de zeldzaamheden en schuurbranden kwamen aanmerkelijk minder voor dan vroeger.
Omtrent de inlandsche ambtenaren wordt door den resident vrij gunstig gerapporteerd.
Als belooning voor langdurige en trouwe diensten is aan
den regont van Trenggalek de gouden medaille en aan
do pateh's van Kediri, Berbek , Ngrowo, Trenggalek en
Blitar , alsmede aan den wedono van Kampak , de zilveren
medaille voor burgerlijke verdiensten toegekend.
In Januarij j l . is , zoo als met een enkel woord reeds
in den aanvang dezer paragraaf werd vermeld, Blitar
zwaar getoisterd door een modderbandjir, ontstaan door
het instorten van een der kraterwanden van den Kloet.
Verscheidene menschen kwamen er bij om en er werd veel
verlies aan have en goed geleden. In het geheel werden
overstroomd 1451 erven, 1579 bouws sawah-en 788 bonws
tegalvelden. Door Regering en particulieren werd het
mogelijke gedaan tot leniging der ramp. De houding van
de ter plaatse aanwezige Europesche en inlandsche ambtenaren bij deze gelegenheid verdiende allen lof. In erkenning
voor hun verdienstelijk gedrag werd aan den regent van
Blitar de titel van adhipatti verleend, terwijl de reeds genoemde pateh van dat regentschap thans begiftigd werd
met de goudon medaille voor burgerlijke verdiensten.
Madura. Onder de bevolking heorscht groot vertrouwen
op het Europeesch bestuur, blijkbaar vooral d a a r u i t , dat
zy steeds de bescherming van dat bestuur inroept by vermeende verongolijking van de zijde harer hoofden.
Het eiland Madura verkeort echter nog in een oigenaardigen toestand, daar het voor het grootste gedeelte aan
het zelfbeheer van twee inlandsche vorsten, met den titel
van panembahan, is overgelaten. Van dat gedeelte schijnt
niet, als van het onder 's Gouvernements i.gtstrcoksch
beheer gobragte regentschap Pamakassan, getuigd te kun-
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nen worden . dat de tevredenheid root baren toestand onder
de inlandscho bevolking algemeen is.
De bevolking van Pamakaesnn verhuist minder dun
vroeger naar den vasten wal van J a v a , on lieden, die
jaren lang afwezig waren, k e r e n naar dat regentschap
terug.
De bevolking der zoogenaamde vorstonlanden geeft niet
onduidelyke blijken , dat zy niets liever wenscht dan onder
het regtstroeksch bestuur van de Nederlandsch-Indische
Regering te komen.
Intusschon is da verhouding van het bestuur tot de beide
panembahans van vriondschappelyken aard. Zy' toonen :;ich
steeds bereid de verbeteringen in te voeren, die hun door
onze ambtenaren worden aangeraden. Hunne goede gezindheid kwam vooral uit by het mobiliseren van een deel
hunner barissans, eerst voor de deelneming aan de beide
expeditien tegen Atjeh en nu laatstelijk op nieuw voor
garnizoensdienst (verg. lager hoofdstuk D , § 5).
In Maart 1874 werd aan beide panembahans de titulaire
rang verleend van kolonel der infanterie. Bij Koninklijk
besluit van 14 July 1875, n". 4 6 , werden zij benoemd tot
ridders der orde van den Noderlandschen Leeuw.
De padi-oogst van 1874 viel op Madura over het algemeen bevredigend uit.
De gezondheidstoestand was ongunstig. Koorts en cholera
heerschten schier overal, vooral in de afdeeling Pamaka?san ,
waar zij nog in het begin van 1875 vrij hevig woedden.
Elders kwam laatstgenoemde ziekie toon nog slechts sporadiscli voor.
Onlangs (Maart 1875) werd een geval van zeeroof vernomen , geploegd in de straat tusschen Madura en Grisseo,
waarvan do daders, vijf of'zeven in getal, vermoedelijk
Madurezen waron. Zij overvielen eeno met drie koppen
bemande praauw en maakten zich moestor van de aan
boord aanwezige gelden.
§ 3.

Buitenbezittingen en naburige inlandsche staten.

Atjeh en onderhoorigheden. Omtrent Groot-Atjeh is in
dit hoofdstuk, voor »mededeelingen van staatkundigen en
algemeenen a a r d " bestemd, betrekkelijk weinig te vermelden. Uit het vorig verslag is te zien, hoedanig de
toestand was toen do opperbevelhebber der tweede expeditie
den 26sten April 1^74 met de hoofdmngt naur Java terugkeerde (1), den kolonel P E L (2) als militair en civiel
bevelhebber in Atjeh achterlatende. Sedert dat tijdstip is
onze positie aldaar aanmerkelijk geconsolideerd, maar
alleen door militaire feiten, die hunne beschrywng vinden
in hoofdstuk D . Minnelijke, politieke aanrakingen met de
hoofden en de bevolking in de 8 Sagies, buiten het gebied
van M a r a k s a , hadden niet plaats en van toenadering was
daar niets to bespeuren ; integendeel bleef' de houding der
Atjehers steeds uittartend vijandig.
Naauwelijks was de hoof'dmagt vertrokken, toen door
den \ y a n d een inval gedaan werd in het de-tijds (overeenkomstig den vroegeren wensch vun TOEKOE NEK RADJA
MOEDA SETIA) nog niet door ons bezette gebied van AIar a k s a , waar het hem gelukte zeven kampongs in de asch
te leggen on schrik on ontsteltenis onder de bevolking te
verspreiden. Door onze troepen teruggedreven , herhaalde
hy meermalen do poging om in Maraksa door to dringen,
maar hij kon daarin niet meer slagen, sedert er verscheidene militaire posten door ons werden geiestigd.
Daarop stelde de vijand zich ten doel om weder vasten
voet te krijgen aan den regter oever der Atjeh-rivier, ten
einde ons de communicatie met de schepen to beletten, en
ton einde van de rivierzyde op Mnrakf-a te kunnen aan-

(1) De luitenant-generaal \.\s SwiBXn is vervolgens op Java
de werkzaamheden bljjven verrigten, welke uit de expeditie nog
voor hem voortvloeiden, en na aHoop daarvan, l>ü besluit van den
Gouverneur-Generaal, dd. 18 Julp 1874, nn. 3, van zjjne funeticn
als opperbevelhebber en regeringscommissaris ontheven.
(2) De kolonel PEL werd bij Koninklijk besluit van 18 Februarjj
1875, n°. 1, bevorderd tot generaal-imyoor. Den 12den Jumjjl. werd
hjj in het bevel tydeiyk vervangen door den kolonel 'WIGQEBSVAN
KEUCHKM. daar hy verpligt was zich tot herstel van gezondheid
naar Java te begeven en hiertoe een verlof van 3 maanden ontvaugen had.

vallen. Werkelijk gelukte het hom een oogenblik, door
het terrein begunstigd, zich tusschen Penajoong en den
riviormond to nestelen, en begon hij reeds weder do versterkingon aan den zeekant to bezotton ; maar hy werd
van daar verdreven en voor goed van de rivier verwijderd
gehouden door do posten , dia in het gebied der X X V I
Moekim door onze troepen bezet werden. Geen onzer posten
werd echter door hem met rust gelaten ; hij trachtto telkens door onzo versterkingslinien heon te breken, terwijl
hij daartegenover zijnerzijds versterkingen opwierp, uit
welke hij zich niet dan tijdelyk door het geschut onzer
forten liet verdrijven, om telkons weder te keeren, en nu
de eene, dan do andero van onze posten, en dikwijls «Ho
te gelijk te bestoken. Van lieverlede moesten, \oornl in
hot gebied der X X V Moekim , onze posten vooruitgeschoven
worden , om de bezette landstreek beter te beveiligen tegen
den steeds opdringenden vijand , of om hem den toegang
onmogelijk te maken tot punten , die voor den aanval op
onze position gunstig gelegen waren. Niet het minst was
onze hoofdtroep, in Kotta-Radja gelegerd, aan het vyandelyk vuur blootgesteld, zoo lang niet ook hetoostelyk
en zuidelijk van die versterking gelegen terrein door ons
bezet was.
Het waren niet alleen de in de 3 Sagies te huis behoorendo stryders, die onze troepen zooveel werk gaven.
Van verschillende onderhoorigheden, vooral van Pedir,
Merdoe en Samalangan aan de noordkust en Tonom aan
de westkust, schijnen voortdurend hulptroepen naar GrootAtjeh gezonden te zijn, terwijl ook anderostaten, met name
Pasangan, vóór hunne onderwerping aan het Nederlandsch
oppergezag (?), hunne contingenten loverdon. Die hulpbenden blevon telkens slechts voor korten tijd, want zy moesten
in hun eigen behoeften voorzien, en wnron dus verpligt
naar hunne woonstedon terug te keeren , wanneer de medegobragte voorraad verbruikt was. Maar telkens werden zij
weder door nieuwe troepen vervangon , die de strydkrachton onzer vijanden aanzienlijk versterkt moeten hebben.
Ook van materiele oorlogsbehoeften zijn zij ongetwijfeld
voortdurend voorzien door verschillende kuststaten , die een
zeer ruimen voorraad van wapenen en ammunitie (vroeger
onophoudelijk in de onderlinge oorlogen benoodigd) moeten
gehad hebben. Het is niet waarschijnlijk dat die voorraad
in de twee laatste jaren door invoer van buiten, althans
in beteekenende niato, is aangevuld. Immers, niet alleen
werd de in voor van oorlogsbehoeften, ook in do kuststaton
die zich aan het Nederlandsch oppergezag hadden onderworpen , door onze oorlogsschepen zoo gestreng mogelijk
tegengegaan, maar bovendien was de uitvoer van wapenen
en ammunitie uit de Straits Settlements naar de Atjehsche
havens in de twee laatste jaren steeds verboden, eerst
krachtens de proclamatie van het bestuur dier kolonie, dd.
31 Maart 1873 (4), die slechts op den uitvoer naar noordelijk Sumatra betrekking had, en daarna krachtens eeno
proclamatie van hetzelfde bestuur, dd. 5 February 1874,
welke, met het oog op verwikkelingen die op het schiereiland Malakka waren ontstaan, den uitvoer vanoorlogsbehoef'ten naar eenige haven in den Indischen Archipel verbood. Dit laatste verbod, aanvankelijk slechts voor zes
maanden uitgevaardigd, werd by proclamatie van 27 Augustus 1874 voor een gelijken termijn bestendigd.
Van toenudering, zoo werd hierboven gezegd, was in
Groot-Atjeh nimmer iets te bespeuren. Wel vernam men
herhaaldelijk, ook van Atjehsche krijgsgevangenen, dat de
bevolking den oorlog hartelijk moede was en door de hoofden daartoe gedwongen moest worden, maar het verzot
werd er niet minder om. Wel werd eene enkele maal hoop
gegeven op de onderwerping van een aanzienlijk hoofd in
de X X V I Moekim (namelijk de imam van Tjadé), maar
het kwam er niet toe, want het bleek ten slotte, dat het
hem slechts er om te doen was zyne onderwerping voor
eene goede som gelds te laten koopen. Wel duidden de
brieven, die door do hoofden in Groot-Atjeh aan hunne
landgeuooten te Penang gerigt weiden, nu en dan op eene

(3) In een berigt. van den militairen en cfvielcn bevelftaebber dd.
27 December wordt geconstateerd, dat de onderwerping der kuststatcn steeds den terugkeer der van die staten afkomstige hulptroepen ten gevolge had.
(4) Zie vorig verslag, bladz. 2.
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ontmoedigde stemming ( 1 ) , muur die uitte zich niet in hunne
houding op het oorlojistooneel. Zelfs verloor die houding
niets van haar v y mdig karakter, toen de hooiden der I
Sagies overgegaan waren tot eono handeling, d i e , w a t zij
ook i a hot geheim dairrnede beoogd mogen hebben, in elk
geval tevens bestemd scheen om bij de Nederlandscho autoriteiten den indruk te geven als of een verlangen naar den
vrede bestond. V a n de bier bedoelde handeling m o o t , hoew e l zij tot niets leiddo , eenigzins uitvoerig worden meiding g e m a a k t , omdat zij zich niet in een paar woorden
laat beschrijven.
Reeds sinds de staking der eerste expeditie w a s de I n dische Regering in aanraking gekomen met den gezagvoerder van het Fraosclie stoomschip Patty,
K. ROUIIA ,
die sedert jaren op de peperhavens ter westkust van Atjeh
ten handel gevaren had en met de radja's aldaar zeer
vertrouwd scheen te zijn. Door de blokkade verhinderd
in d e voortzetting van zijn gewoon bediijf, stolde de heer
Hoi KA zijn stoomschip ter beschikking van de Indische
R e g e r i n g , die het inhuurde voor den communicatiedienst
in de wateren van Riouw en Sumatra's Oostkust. T o e n
bet daarvoor niet maer benoodigd w a s , werd (in Mei 1871)
aan den heer Kor KA , die er natuurlijk groot belang bij
had d e hoofden ter westkust gunstig jegens het N e d e r landsch gezag te stemmen , toegestaan met zijn stoomschip
de tusschon Malaboeh en Groot-Atjeh gelegen staten te
bezoeken , opdat hij der Regering berigt zou kunnen g e ven van den toestand aldaar en van de stemming der
r a d j a ' s , met w i e onze autoriteiten nimmer aanrakingen
hadden gehad
E e n model van de onderwerpirgsacte (zie
vorig verslag blz. 12) word hem n.edegegeven, opdat hij
de radja's met de daarin vervatte bepalingen kon bekend
maken. H o t dryven van handel werd hom uitdrukkelijk
ontzegd , zoo lang de blokkade niet opgeheven zou zijn.

T o t hom wendden zich dan de hooiden der 3 Sagies.
Had werkelijk hun schrijven de s t r e k k i n g , die aan den
heer ROUIIA, en door dezen aan de Ncderlandsche auloriteiten, werd opgegeven? T o e n de Patty,
kan» reis naar
Singapore vervolgende, te Penang w a s a a n g e k o m e n . werd
daar al spoedig vernomen , dat in den brief a a n H A B I K B
A B D U L RACUMAN werd opgedragen om te trachten een
voorraad ammunitie naar Atjeh to zenden ; kon hij dit echter
niet d o e n , dan zou hy.moeten beproeven met iedere andere
mogendheid dan Nederland een tractaat te sluiten ; en eerst
als ook dit onmogelijk w a s , zou hij een tractaat met N e derland moeten zien tot stand te brengen. O n t r e n t don
werkolijken inhoud van hot schrijven is geeno zekerheid
o n t v a n g e n , want het is niet aan d e Nederland.nche a u t o riteiten medegedeeld, hoezeer do beer ROURA getracht heeft

D e n 9den .'ulij kwam de heer ROURA van zijne reis
naar de westkust ter reede van A t j e h , medebrengende
den jengdigen fungerenden radja van Patty, T O E K O E M A C H -

aan kolonel P E L , dat H A B I E B A B D U L K A C H M A N ,

MOED genaamd , zoo mede T O E K O E N J A A B A S

(gewoonlijk

genoemd TOEKOE MARASSA) , die gezegd word » e e r s t e
minister" v a n den Sultan van Atjeh geweest te zijn. Deze
beiden , zoo berigtte de heer KOUIIA , waren door de hoofden der 3 Sagies afgevaardigd om een brief van hen over
te brengen a a n

H A B I E B A B D U L RACUMAN

(den

vroegeren

afgezant van Atjeh naar Constantinopel ( 2 ) , die in den
regel t e Djohor verblijf h i e l d , van waar hij zich nu en
dan naar Singapore begaf). In dien brief, zoo heette bet
verder , werd hij u i t g e n o d i g d om naar A t j e h te k o m e n ,
ten einde den vrede lot stand te brengen , waartoe men
zonder zyne bemiddeling niet wist t e geraken.
H A B I E B A B D U L KACHMAN had reeds v a n zijn k a n t , ook

door tusschenkomst v a n den heer ROURA , dien hij van
vroeger k e n d e , pogingen aangewend om v a n de Indische
Regering verlof to verkrijgen om naar Atjeh te gaan , ten
einde zijn invloed aan te wenden tot beëindiging van den
oorlog. D e Indische Regering liet zich echter niet in met
dezen geslepen intrigant, wiens b e d o e l i n g e n , zoowel met
het o o g op zyne antecedenten , als wegens d e dubbtlzinnige h o u d i n g , waarop hij nog voortdurend betrapt w e r d ,
zeer verdacht moesten voorkomen, en die de rol van
bemiddelaar scheen te willen spelen , daar , waar van niets
anders meer sprake kon zijn dan van oene volledige o n derwerpipg. (3)

(1) Zelfs zou, naar 't geen tePenang vernomen werd, PANQLIMA
POLIM in April 1874 in eene vergadering van hoofden tot onderwerping hebben geadviseerd. In brieven van dien tijd riep hjj zyne
landgenooten te Penang op om naar Atjeh te kernen, wjjl men daar
ten einde raad. was, en liij waarschuwde: „het einde zal eerlang
zijn dat Atjeh door de Hollanders, die voorvechters hebben, o verwonnen wordt".

H A B I E B A B D U L RACUMAN tot de mededeeling ovor te halen.

N o c h deze l a a t s t e , noch de Atjehsche afgevaardigden stelden zich regtstreeks in betrekking met de Nederlandscho
autoriteiten, maar door tusschenkomst van den heer ROCBA
werd aan de Indische Regering weder de vraag g e s t e l d ,
of H A B I E B A B D U L KACHMAN naar Atjeh mogt gaan. D e
vraag w e r d , even als vroeger, ontkennend b e a n t w o o r d ,
onder opmerking, dat du hoofden in A t j e h , wanneer zij
in onderwerping wilden k o m e n , zich moesten wenden tot
den militairen en civielen bevelhebber in Kotta-Radja.
Daarop keerde de heer ROURA naar Atjeh terug met d e
beide afgevaardigden. TOEKOE MACHMOED verklaarde d e
onderworping van P a t t y te willen a a n b i e d e n , en deed dit
o o k , zoo a l s hieronder blijken zal. T O E K O E N J A A B A S had
van

HABIEB

ABDUL

RACUMAN

een

brief' m e d e g e k r e g e n ,

waarin d e z e , naar gezegd w e r d , aan de hoefden der 3
Sagies den raad g a f om zich te vervoegen bij den militairen
en civielen bevelhebber, met het verzoek om hem naar
Atjeh te laten komen. D e heer ROUIIA berigtte evenwel
als hij in

Atjeh kwam o m de.hoofden tot onderwerping over te halen ,
60,000 a 70,000 dollars van het Gouvernement zou v e r l a n g e n , ook o m geschenken aun de hoofden uit t e k e e r o n .
Hem werd beduid dat van zoodanige geldelijke transactie
nimmer sprake zou kunnen zijn , terwijl hij tevens werd
uitgunoodigd om T O E K O E N J A A B A S te raden du hoofden
der 3 Sagies aan te sporen om zich regtstroeks met deu
militairen en civielen bevelhebber to verstaan. Met vergunning van kolonel P E L werd vervolgens TOEKOE N J A A B A S
te Gighen a a n w a l gezet, om den brief naar G r o o t Atjeh over te brengen. Hij beloofde over eonige dagen
terug te komen o m het resultaat mi de te d e e l e n , maar
hij kwam niet en van do hoofden der 3 S a g i e s werd verder
niets vernomen. W o l werd opgemerkt dat d e vijandelijke
aanvallen op onze positien in hevigheid toenamen na den
terugkeer

van T O E K O E N J A A B A S

(4).

al was h(j ook verwezen naar de zoo gematigde eischen in de proclamatics van den luitenant-generaal VAN SWIETEK gesteld, en al
was hem ook te kennen gegeven, dat, in geval van onderwerping,
de bevolking in het bezit harer huishoudclyke en godsdienstige
instellingen gelaten en niet tot de cultuur of levering van productcn vcrpligt zou worden. Bit bleek ook, toen vernomen werd
dat RADJA RANDARA (zie vorig verslag bladz. 13) in de maand
Mei, en HABIEB ABDUL KACHMAN in vereeniging met TOEKOE PAYAK

(zie vorig verslag bladz. 7) in Juny 1874 zich niet bet ontwerpen
van tractaten, even zonderling van inhoud als weinig passende in
den bestaanden toestand, hadden bezig gehouden, welke zy by
hunne landgenooten aanprezen.

(4) HA m m ABDUL KACUMAN heeft later nog herhaaldelyk zyne
diensten voor het tot stand brengen van den vrede aan de Indische
Regering doen aanbieden, daarby niet verhelende dat hy op eene
ruime geldeiyke belooning rekende. In November 1874 heeft hy
Djohor verlaten en is naar Rritsch Indie getogen, nadat hy zich
meermalen beklaagd had, dat zyne vrienden in Atjeh zich niet meer
aan hem gelegen lieten liggen. In Mei jl. keerde hjj weder in de
Straits terug, en poogde opnieuw, met hetzelfde gevolg als vrooger,
(2) Zie vorig verslag, blz. 2 , 7 , 13.
zyne diensten te doen aannemen. Ook de leden van den raad van 8
(3) De gedachte aan cenc volledige onderwerping scheen intus- te Penang konden zich, sints TOEKOE MACHMOED en TOEKOE
schen aan de vrienden vaa Atjeh nog geheel vreemd. Dit bleek uit NJA ABAS die plaatshadden bezocht, niet meer vleyen dat zy eenide houding van den raad van 8 te Penang (\erg. vorig verslag, gen invloed by hunne landgenooten bezaten. De beide hoofden
blz. 7 ) , die, waarschijnlijk onder den indruk van de neerslagtige bejegenden hen uiterst koel, en gaven hun duidelyk te verstaan dat
stemming der bovenvermelde brieven van de hoofden in Groot-Atjeh, zy in Atjeh volstrekt niet in tel waren, aangezien men ondervonden
in Mei zich voor het eerst in betrekking stelde niet onze agenten had dat zy onvermogend waren om ecnige wezenlijke diensten te
te Penang, om te vernemen op welke voorwaarden de vrede tot bewijzen. Hun üver voor de zaak van hun land was trouwens
stand gebragt zou kunnen worden , maar die, toen het hem duide- merkbaar verminderd sedert de opheffing der blokkade voor verlyk geworden was dat het Gouvernement geen termen meer vond schillende kuststatcn hen weder in de gelegenheid stelde om hun
voor bet sluiten van een tractaat, niets meer van zich liet hooren, gewoon handclsbedryf te hervatten.

f*. Z.]
Koloniaal verslag van 1875.
Nog eenmaal ia later een berigt l>ij onzo autoriteiten
ontvangen, dat kon doen deuken aan een verlangen bij
den vgand om de wapenen neder te leggen. In het begiu
van Maart 1875 vervoegde zich een familielid van den
radja van Gighen (welke radja meermalen zijn plan te
kennen gal' om de hoofden in Uroot-Atjeh tot onderwerping over te halen, doch nimmer iets van do uitvoering
van dit plan heeft laten blijken,) bij den stationskommandant ter oostkust van Atjeli, den luitenant ter zee 1ste
klasse (thans kapitein-luitenant) C. 11. KOGAERT, te Edi,
en brapt dezen afschrift van een brief, gedagteekeml 2
January, die gezegd werd door de hoofden der 3 Sagies
aan den radja van Gighen geschreven te zijn, waarbij zij
de tussebenkomst van den radja inriepen om met den
bevelhebber in Kotta-Kadja in onderhandeling te komen,
maar tevens er op aandrongen dat dit verzoek geheim zou
worden gehouden voor de radju's vao Pedir en Merdoe.
Het moest zonderling voorkomen dat van een zoodanigen
brief konnis werd gegeven uan den statiunskommandant
ter oostkust, torwyl de stationskomraandant ter i,oordkust met zijn oorlogsschip gestadig ter reude van Gighen
kwam, en in den laatsten tijd zelfs ontmoetingen tusschen
den radja van Gighen en het aan den stationskommandant
ter noordkust toegevoegd personeel hadden plaats gehad,
waarin over allerlei zaken maar niet over het schrijven
van de hoofden der 3 Sagies gesproken was. Trouwens,
was al de brief, misschien onder den indruk van de vermeestering van Longbattah door onze troepen, werkelijk
geschreven , de daarin uitgedrukte geest spiegelde zich alweêr niet af in de houding die tegenover onze krijgsmagt
werd aangenomen, want na den 2den Januarij was clie
niet minder vijandig dan vroeger. Door de aanhoudende
aanvallen die op onze positien beproefd werden, was de
militaire en civiele bevelhebber, ook in den laatsten tijd
vóór dat hij (half Maart) konnis kreeg van het bedoelde
schrijven der hooiden van de 3 Sagies, gedwongen geworden om herhaaldelijk offensief op te treden.
Kerst nadat in de linie Kotta-Alam—Longbattah— Lohong
•—Lamara de noodige posten waren bezet, was het den vijand
onmogelijk gemaakt om Kotta-Kadja van de oost- en zuidzijde te verontrusten , even als hem de toegang tot de
Atjeh-rivier beneden Kotta-Kadja werd afgesneden door
onze posten-linie van Kotta-Alam noordwaarts tot KottaMoesapi, en gelijk hij van het gebied van Maraksa werd
verwijderd gehouden door de linie onzer versterkingen, die
zich van Lamara westwaarts tot Oleh-leh uitstrekt.
Het bleek al spoedig na het vertrok van de hoofdmagt
dor tweede expeditie, dat de volkomen beveiliging van de
laatstbedoelde landstreek, daargelaten dat zij vereischt
werd in het belang der ons bevriende hoofden en bevolking, ook in ons eigen regtstreeksch belang even noodig
was als het ongestoord bezit van de Atjeh-rivier. Zoudra de west-moesson inviel, werd het moeijolijk van
de reede de monding der rivier te bereiken , en men
kon verwachten dat weldra de communicatie met de
schepen langs den tot dusver gevolgden weg onmogelijk
zou worden, ook omdat de stoombarkassen niet bij
magte waren de transportvaartuigen in de gezwollen rivier tegen den feilen stroom op te slepen. Daarenboven
vond het goederenvervoer op vry omslagtige wijze plaats.
(De goederen werden met sloepen en vlotten van de schepen
gebragt naar den riviermond — westzijde — en daar gelost ; dan geladen in Chinesche praauwen, die door stoombarkassen naar kampong Djawa werden gesleept; daar
weer gelost en in tramwagens geladen om naar KottaKadja vervoerd te worden.) Om aan de verschillende bezwaren te gemoet te komen, werd besloten de stapelplaats
der goederen aan het strand van den riviermond westwaarts te verleggen naar Oleh-leh bij de kwalla Tjangkoel (Naridji) ,* waar reeds een militaire post was gevestigd.
Het bleek uit een door de marine ingesteld onderzoek,
dat het niet mogelijk zou zijn de goederen uit de schepen
binnen de kwulla 'Jjangkoel te brengen en daar te lossen;
maar men kon nabij den ingang der lagune een zeehoofd ,
bouwen vcor het lussen der goederen, en men kon die
van de stapelplaats te Oleh-leh op tweeërlei wijs naar
Kotta-Kadja ve-voiren: hetzij over land langs den we-»
die door de kampongs Muraksa, Lampasei en Murdohati
iiaiir de (thui.s gesloi pte) groote missigit en van daar
i urn Ki llu-Kadja leidde , lictzy te water d< or de lagune,
Uie, evcnwydig aan het stittud, van do kwalla Tjwngkoel

zich uitstrekt tot du Atjeh-rivier, waarmede zij zich even
beneden kampong Djawa (tegenover de zoogenaamde marinebenting) vereenigt. De weg door de zoo even genoemdo
kampongs was echter slecht en by regens niet geschikt
voor het transport met karren. Men kon hem verharden
door het opbrengen van klipsteen en grint, maar dit zou
een kostbaren en tydroovonden arbeid gevorderd hebben,
weshalve het doelmatiger werd geacht om tusschen de
debarkeraentsplaats te Oleh-leh en Kotta-Kadja (5 kilometers) een spoorweg te leggen, bestemd voor het vervoer
met locomotieven. (Van het gebruik van trekdieren verwachtte men goen besparing van uitgaven, omdat daarbij
zoo zeel meer rollend materieel zou gevorderd worden )
De seinpost, die bij do debarkementsplaats aan den mond
der Atjeh-rivier was opgerigt, moest uit den aard der
zaak naar de nieuwe debarkementsplaats overgaan. Werd
van daar, langs do spoorbaan , eene telegraafverbinding
met Kotta-Kadja tot stand gebragt, dan zou de wisseling
van berigten tusschen het hoofdkwartier en de reede zonder
eenig tijdverlies kunnen plaats vinden, en zou men de
ontscheping en inscheping van aanvullingstroepen en te
evacueren militairen, van materialen en provisien, steeds
met de noodige vlugheid en juistheid kunnen regelen. Om
de stoomschepen, die goederen aanbragten, niet langer
dan volstrekt noodig ter reede te laten toeven (met andere
woorden om de betaling voor ligdagen zooveel mogelijk
te beperken), kwam het verder wenschelijk voor een
magazijn8chip in te huren, dat dadelijk de geheele lading
van een stoomschip kon overnemen, zoodat men niet
afhankelyk was van hot beperkt vermogen der vaartuigen
voor bet transport tusschen de reede en het strand.
Overeenkomstig het voorstel eoner commissie, die door
den militairen en civielen bevelhebber den 26sten Mei 1874
benoemd werd om te onderzoeken wat tot verbetering van
de communicatiemiddelen te doen was (1), werd het nemen
der hierboven omschreven voorzieningen door hem aan de
Indische Kegering voorgesteld; zij hechtte daaraan hare
goedkeuring bij besluit van 2G Junij 1874.
Hoe noodig een zoehoofd bij Oleh-leh w a s , bleek roods
spoedig, toen vier stoomschepen te gelijk ter reede lagen
met goederen van Java of Penang aangebragt, en men , bij
gebreke aan eene bruikbare debarkementsplaats, met de
ontlading geen geregelden voortgang maken kon. De gezag voerders van de Gouverneur-Generaal Stoet vandeBeele,
Prins Alexander en Ariadne maakten zich toen verdienstelijk
door met de bemanning hunner schepen, geholpen door de
genie, een noodhoofd te bouwen, dat in vier dagen (15 tot
18 Junij) voor gebruik gereed kwam. Werd dit noodhoofd
ook weldra weder onbruikbaar, de genie was inmiddels
aan het werk getogen om een tijdelijk zeehoofd tot stand
te brengen, waarvan, toen het noodhoofd den 14den July
bezweek, reeds 30 meters gereed waren.
Om voor de uitvoering der bij het Indisch besluit van
26 Junij 1874 goedgekeurde maatregelen het noodige voor
te bereiden, werden de adsistent-resident KROESEN en de
luitenant ter zee MERCI ER naar Singapore gezonden, waar
zij hel Zweedsche barksctiip Concordia inhuurden om als
magazijnschip dienst te doen, en voorts de vereischto materialen aankochten of bestelden voor het te bouwen zeeliooid op yzeren schroef palen en voor den spoorweg, terwyl
het telegraafmaterieel uit Batavia werd gezonden.
Zoo spoedig als het geschieden kon, werden vervolgens
de voorgenomen werken tot stand gebragt. Maar snel vorderde men daarby toch niet, want de aanvoer van materialon eischte veel tyd en alle beschikbare arbeidskrachten
moesten dikwijls aangewend worden voor de zuiver militaire werken, die, zoo lang gestadig nieuwe posten werden
gevestigd, zeer veel inspanning vorderden (2).
Dit neemt niet weg, dat er sedert Mei 1874 eene groote
bedrijvigheid heerschte in de landstreek, door welke de
(1) De commissie bestond uit den eerataanwezenden genie-officier,
den adsistent-resident KBOKSEM en den luitenant ter zee lsteklasse
J. P.

MEBCIEB.

(2) De telegraaf tusschen Kotta-Badja en Oleh-leh was in Maart
jl. gereed en in werking gebragt. Hoe ver men met den spoorweg
eu niet het zeehoofd (dat eene lengte van 102 meters - waarvan
90 in zee — verkrijgen zal) gevorderd is, kan uit de laatste Indische berigten niet met juistheid worden nagegaan. Intussehen is
vernomen, dat op den 21sten Mei het spoorwegmaterieel uit J£ngeland was aangebragt.

Bjjlagcn.
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communicatie tusschen Kotla-Rudja en do zoo plaats vond. VAN BERCKEL (eerstaanwezend ingenieur op Banka). Den
Met hot oog daarop word hierboven gezegd, dat vooral 30ston November 1874 werd de eerste steen voor den toren
aan de volkomun beveiliging van het gebied van Maraksa gelegd, die eene hoogte verkrijgen moest van 87 meters : den
veel gewipt moest gehecht worden. Dut men er zich vol- 7den Meijl. was het metselwerk voltooid, waarna het lichtkomen veilig gevoelde, blijkt u't het feit, dat van liever» toestol geplaatst en, in de maand Julij , het licht ontstoken is,
lede een uanzienlijk getal tëuropcanon , Chinezon en A r a - dat, IG3,5 meters boven de zeo verheven, ovor een afstand
bieren, de meesten van 1'onung, muur ook sommigen van van 32 Engelsche zeemijlen te zien zal zijn. Aan den toren
Batavia afkomstig, er zich als kloinhundoluars en hund- is, mot 's Konings mngtiging, de naam » Willemstoren "
werkslieden vestigden, eerst in kampong Djawa, later in gegeven. (Zie overigens lager, hoofdst. E , § 5.)
Oleh-leb. (I). Hun gotul zou nog grootor zijn geweest, inThans zul nog een kustlicht der 5de orde geplaatst
dien niet de in Atjth heerschendo ziekten, vooral decho- moeten worden op Poeloe Boerong, ter verlichting der
lera, afschrikkend hadden gewerkt.
Bengal-passage, die ligt in den koristen weg van het
Over dio ziekten behooft hier niet te worden uitgeweid , •Suez-kanaal naar de straat van Malakku.
daar bij de behandeling der militaire aangelegenheden (hoofdTer bescherming, voor zooveel noodig.en ter bewaking
stuk D § 4) in bijzonderheden zal moeten gewezen worden van de etablissementen op Poeloe B r a s , (waar steeds een
op den allerongunstigsten gezondheidstoestand. waarmede groot aantal dwangarbeiders te werk gesteld waren, aan
wij in Atjeh meestentijds te worstolen hadden, en waar- wie belet moest worden dat zij zich uit de voeten maakten
onder onze vijanden niet minder schijnen geleden (e hebbon. om in do eene of andere kampong op het eiland hun heil
Ook de uit het vorig verslag (bladz. 9) bekende Arabier te zoeken ,) was den 19don April 1874 eene compagnie
van kampong Djawa, A L I BAHANAN, die ons voortdurend mariniers (100 man) van de expeditionaire troepen in Atjeh
goede diensten was blijven bewijzen , bezweek den 9den derwaarts gezonden. Deze bezetting werd in Julij tot 30
October 1874 aan de cholera. Aan eene andere ziekte over- man verminderd, iu de onderstelling dat geen grooter
leed den 19den Augustus 1874 onze bondgenoot TOEKOE garnizoen noodig w a s , maar zij werd reeds spoedig weder
N E K RADJA MOEDA SETIA. Omtrent zijne vervanging als met 20 man versterkt, omdat gebleken was dat de dwanghoofd der I Mookim trud de aan den militairen en civielen arbeiders niet naar eisch konden worden bewaakt. In het
bevelhebber toegevoegde controleur R. W. TADAMA in overleg laatst van 1874 werden, ingevolge het Indisch besluit van
met de aanzienlijken in de moekim, en overeenkomstig 12 November, n°. 2 , de mariniers vervangen door een
hun wensch werd de zoon van den overledene, TOEKOE NJA dotachement infanterie van het garnizoens-bataillon ter
ABAS (wel te onderscheiden van den vroeger genoemden Sumatra's Westkust, sterk 3 officieren en 100 man, omdat
Atjeher die evenzoo heette), als hoofd der I Moekim aan- het wenschelijk geacht werd het corps mariniers zooveel
gesteld onder denzelfden naam als zijn vader in die be- mogelijk bijeen te houden.
t rekking gevoerd had. Daar TOEKOE N J A ABAS slechts 18
Met do bevolking van Poeloe Bras vonden weinig a a n j a r e n oud w a s , zou zijn oom, TOEKOE TOEIIA , hem met rakingen plaats. Toen in Maart 1875 het gerucht zich
raad bij-staan. De jongo TOEKOE N E K RADJA MOEDA SETIA verspreidde, dat zij zich op een vijandelijken aanval voorheeft echter het beheer over de I Moekim niet laDg gevoerd ; bereidde, — een gerucht dat onder de talrijke Chinescho
reeds den 6den Mei j l . overleed hij.
arbeiders grooto ongerustheid te weeg bragt — werd met
Kon straks reeds melding gemaakt worden van belang- Zr. Ms. stoomschip Pontianak, waarop zich do controleur T A rijko werken des vredes (2), die in de X X V Moekim werden DAMA met eenige ingezetenen van Maraksa had ingescheept,
tot stand gobragt, ook op Poeloe Bras werd met de meeste een togt langs de zuidkust van het eiland gemaakt. Men
krachtsinspanning gearbeid aan de etablissementen , die daar vond echter de kamponghoofden (die gewillig met de Marakaan de Lambalei-baai moesten verrijzen. E r moesten steen- sanen aan boord kwamen) zeer wel gezind.
kolenloodsen gebouwd worden en magazijnen om do levensOp Poeloe W a y , dat bij deze gelegenheid ook werd
middelen en andere behoeften voort de vloot te bergen. En bezocht, kon men niet in aanraking komen met de b e er moest (zie vorig verslag, bladz. 14) een vuurtoren volking, daar deze bij de nadering van het stoomschip
worden opgerigt op eene hoogte van 126 meters boven de hare kampongs aon het strand verliet en zich naar het
zee, waarheen een weg moest worden aangelegd door een binnenland terug trok.
digt begroeid en moeijelijk te bewerken terrein. Verleende
in Maraksa de inheemsche bevolking althans eenigen bijOmtrent de Atjehsche onderhoorigheden is hier, in a a n stand by de uit te voeren werken , hier op Poeloe Bras sluiting aan do mededeelingen in het vorig verslag (bladz.
moesten alle arbeidskrachten zoo goed als alle benoodigde 11-13) en met verwijzing naar hetgeen in hoofdstuk E § 6
materialen worden aangevoerd van Penang, Muntok, Ba- over de verrigtinpen dor zeemagt wordt gezegd, het navoltavia of Padang. Do geregelde voortgang der workzaam- gende aan te teekenen.
heden word dikwijls beraooijelijkt door de ongunstige
Sedert — na de verovering van den kraton van Atjeh —
weersgesteldheid en door ziekten onder de arbeiders, maar
met grooto inspanning on volhaiding slaagde men er in aan de verschillende staton ter oost-, noord- en westkust
alle bezwaren te overwinnen. Tegen het einde van Junij de proclamatie was uitgereikt, waarbij zij werden uitgo1874 kwamen de steenkolenloodsen en vivres-magazijnen noodigd zich aan het Nederlandsch oppergezag te ondergereed en kon met de voorbereidende werkzaamheden voor werpen , bepaalde het gevolg, dat aan die uitnoodiging
het kustlicht-etablissoment een aanvang gemaakt worden. gegeven — of niet gegeven — w e r d , den omvang onzer
Met den torenbouw was aanvankelijk de bouwkundige voor taak op die kusten. Kr waren staten, dio weigerden zich
de kustverlichting J. G. VAN DONGEN bolast, maar deze to onderwerpen, of die zich nog niet wilden of nog niet
moest in Julij, wegens ziekte, Poeloo Bras verlaten , en werd durfden verklaren, omdat zij nog niet overtuigd waren
kort daarop vervangen door den ingenieur 3de klasse W. E . dat het Nederlandsch gezag voor goed in Groot-Atjeh
gevestigd was. Deze staten moesten zoo gestreng mogelijk
geblokkeerd blijven , maar waar eenige gezindheid tot toonadering werd waargenomen, moest die worden aangemoedigd.
(1) Naar aanleiding van het Verslag der Commissie uit de Tweede E r waren andere, die zich tot onderwerping boreid verKamer, belast met liet onderzoek van het Koloniaal Versla'» van klaarden, maar die, bevreesd voor hunne nog niet met het
1874 (Gedrukte stukken 5 , 89), § 1, moge hier worden opgemerkt, Nederlandsch gezag bevriende naburen, de Nederlandschu
dat de toelating van kleinhandelaars en industriëlen in Groot-Atjeh, vlag nog niet durfden voeren. Met dtze moesten vrienddie gestaakt was tocu het bleek dat de vjjand het verloren terrein schappelijke betrekkingen onderhouden worden, m a a r ,
trachtte te herwinnen, eerst hervat is nadat de militaire en civiele
bevelhebber by herhaling (den üOsten Juljj en den 13dcn Augustus) aangezien de blokkade voor hen niet kon worden opgeverklaard had, dat de veiligheid der iiuinigranten verzekerd was heven, moest hun de vrije handel ontzegd blijven. Alleen
en dat nü de immigratie van kleinhandelaars en industriëlen zeer werd hun vergund zich van levensbehoeften te voorzien in
wenschelhk achtte.
de staten dio de Nederlandsche vlag voerden. In de laatstbedoelde staten eindelijk, die tot alle voorwaarden, in do
(2) Als zoodanig verdient ook vermelding de boring van een
artesischen put in Kotta-Hadja, waartoe in September 1874 werd acte van onderwerping omschrevon, waren toegetreden,
besloten, daar het water, 't welk te Atjeh gevonden werd, op moest de Nederlandsche invloed door gestadige aanrakingen
den duur niet bruikbaar werd geoordeeld. Uit werk, waartoe bevestigd worden. Voor deze werd de blokkade in zoo ver
deskundig personeel van Java werd gezonden, is sedert met goed opgeheven, dat hun de handel met bevriende havens
gevolg voltooid. Volgens een telegrafisch berigt van 22 Juinj jl. werd vergund, mot dien verstande echter, dat de invoer
leverde de put ongeveer 00 liters goed water per minuut.
Bijblad van de Nederlandsche Staats-courant. — 1875 — 1 8 7 6 .
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van oorlogsbehoeften verboden bleef (1). Maar behalve
legen don invoer van oorlogsbehoeften , inlost ook gjwaakt
worden tegen den invoer van goedoren, met kleine kustvaartuigen, uit nog vijandige havens, in de staten die zich
volledig onderworpen hadden.
Het waren de kommandanten dor blokkade .eskaders op
de drie station» (ter oost-, noord- en westkust), die de
proclamatie van den luitenant-generaal VAN SWIETEN naar
do onderhoorigheden hadden overgobragt. Aan hen worden
ook, althans op de oost- en op de noordkust, de verdere
politieke aanrakingen met de onderliooiigheden toovertrouwd. Naar de westkust werden, van het in de wateren
van Groot-Atjeh aanwezige eskader, telkens de voor den
blokkade-dienst (benoorden Malaboeh) en voor de aanrakingen met do onderworpen staten (van Malaboeh tot
TroomoD) benoodigdo schepen gezonden, en aan de kommandanten dier bodems werden dan speciale opdragten
niedogegeven (2).
Ten einde do betrokken zeeofficieron in do bcdocldo
politieke aanrakingen mot de inlandsche staten bij te staan ,
werden hij een Indisch besluit van 21 Mei 1874 twoe
controleurs bij het binnonlandsch bestuur (3) ter beschikking
gesteld van den militairen en civielen bevelhebber in Atjeh.
Zij deden dienst op de noord- en op de westkust; de
stationskommandant ter oostkust verrigtto de hem toovertrouwde taak op uitstekende wijze zondor zoodanigen bijstui.il.
Kon men zich op de oost- en op do westkust veelal met
de Muloischc taal behelpen, op de noordkust werd in
verscheidene staten alleen de Atjehsche taal verstaan en
gesproken of geschreven, zoodat men nimmer een tolk
ontberen kon. l)e reeds in \orige verslagen genoemde
tolk SAIDI TAHITI bewees daar gedurende eenigen tijd
weder goede diensten.
Een eenigzins duidelijk overzigt van onze aanrakingen
met de verschillende onderhoorigheden kan alleen gegeven
worden wanneer do gobeurtenisson in het gebied van elk
der drie maritieme stations (oost-, noord- en westkust)
afzonderlijk worden nagegaan.

namelijk E d i , P a s e i , (1) Korti en Soengci Raija (respectivolyk

bestuurd

ANGKASA,

door

TOEKOE

TOEKOE

TJIIIIK

T J I I I I K , TOEKOE

MOELING

en

SAID

MOEDA
DJAFAR ,

wolko laatste het gezag voerde in naam van zijn vader,
den bejaarden radja ACHIL. In Edi was roods vroeger do
Nedorlandscho \ l a g gehesclun. Aan do drie andoro staatjes
werd zy voor's bands niet uitgereikt, omdat d-^ze zich niet
sterk genoeg gevoelden om haar te verdedigen bij mogelyko
aanvallen van de naburige nog niet onderworpen landschappon Telok-Somawe en Simpang-Olim, Perlak en Langsar.
Op den 3den Mei werd ook in Tamiang de acto van
onderwerping geteckend, de vlag geheschen , on de acto
van erkenning uitgereikt aan de hoofden der landschappen
Soeroewai, aan den mond der rivier, en K a r a n g , hooger
op aan don linkeroever gelegen (respectivelijk genaamd
KADI A BANDAHARA en KEDJOEROEAN KARANG). Dezo beide

hoofdon hadden onderling en mot do radja's der twee aan
den regteroever der rivier golegen en onder Langkat
ressorterende

landschappen,

SOETIIAN

MOEDA

en

KEII-

JOKROEAN MOEDA , steeds geschillen over de heffing der
tolregten op de goederen, welke langs de Tamiangrivier
in- en uitgevoerd worden. Om ter zako tot eene billijke
regeling te geraken , begaven zich in Augustus de adsietentresidont KROESEN (op zijno terugreis van Singapore naar
Atjeh, zio boven blz. 8) en de adsistent-resident van Deli
mot den pangernn van Langkat naar Tamiang , waar zij
eene zamenkomst hadden mot de vier radja's. Het gelukte
hun den 22sten Augustus eeno overeenkomst tusschen dezen
tot stand te brengen, waarin vooreerst de grenzen der
vier landschappen werden vastgesteld, en voorts werd
bepaald dat do heffing dor regten op de Tamiangrivier te
Laboean-Deli zou worden verpacht, en dat van de opbrengst V5 zou worden uitgekeerd aan den pangeran van
Langkat, terwijl van het overblijvende zoodon vervallen
V10 aan KEDJOEROEAN KARANG (van wiens gebied de moeste
goederen werden uitgevoerd), */10 aan KEDJOEROEAN MOEDA,
VI0 aan RADJA BANDAHARA en */10 aan SOETHAN MOEDA.

Bij deze gelegenheid werd door den kedjoeroean van
Soengei Ijoe — die vroeger pogingen had aangewend om
Oostkust. Het bevel over hot eskader ter oostkust was als zelfstandig hoofd door het Gouvernement aangemerkt
opgedragen aan den luitenant der zoe 1ste klasse (thans te worden en als zoodanig van den stationskommandant de
kapitein-luitenant) C. 11. BOGAKIIT, kommandant van de Nederlandscho vlag te oi tvangen — het gezag erkend van
RADJA BANDAHARA van Sooroiwai, waarop hem door
Timor.
Naar aanleiding van do proclamatie van den luitenant- tusschonkomst van dezen do vlag wer 1 uitgereikt.
De radja van P e r l a k , TOEKOE T J I I I I K , had aanvankelijk
generaal VAN SWIETEN hadden zich , zoo als in het vorig
:
verslag werd vermeld, reeds dadelijk vier staatjes bereid (zie vorig verslag) drio maanden uitstel gevraagd om z ch
te
verklaren
nopens
zyno
onderwerping
aan
de
Nederlandsche
verklaard om het Nedorlandsch opporgezag te erkennen ,
souvereiniteit. Toen die drie maanden om waren, Hot hij
aan den stationskommandant nog nader uitstel vragen.
(1) Van dit verbod werd aanvankelijk alleen in de proclamatie Terwijl daarover onderhandelingen gevoerd werden , kwam
van den luitenant-generaal VAN SWIETEN en in de onderhandelingen berigt van E d i , dat de Perlakkers een inval gedaan h a d met de radja's melding gemaakt. Het is echter later in algemeen den in Pedawa besar, — ten landschap waarop de radja's
verbindenden vorm afgekondigd b(j de ordonnantie van 19 April van Edi en van Perlak beiden aanspraak maakten , — en
1875 {Indisch Staatsblad n°. 100). In die ordonnantie vindt men eene dat zij Edi zelf bedreigden. De stationskommandant vervolledige opgaaf van de Atjehsche staten, die de Nederlandsche maando den radja van Perlak tsn ernstigste om zijne troepen
souvereiniteit hebben erkend.
torug te roi pen en zich van verdere geweldspleging te ont(2) Omtrent de sterkte der scheepsniagt in de wateren van Atjeh houden , maar vroeg inmiddels ('.'5 Mei) eene compagnie
komen in hoofdstuk E § G van dit verslag uitvoerige mededeelingen infantorie uit Doli a a n , ter bescherming van E d i , waar
voor. Hier zfj slechts aangeteekend, dat in April 1874, na het men al langer hoe meer beangst was geworden voor de
vertrek van de Zeeland, rfn llricl, Maas en Waal en Caehoarn, 14
Perlakkers , die reeds mot de Ediörs handgemeen waren
oorlogsschepen aanwezig waren, waarvan in 1874 nog 3 tot het geworden en dezen teruggeslagen hadden. Toen evenwel
ondergaan van zware reparaticu vertrokken, terwijl daarentegen 4 do compagnie, 80 man stork, den 28sten Mei te Edi was
nieuwe oorlogsschepen uit Nederland en I bodems uit den Indischen
archipel aan het eskader iu de Atiehsche wateren werden toege- aangekomen en de strandbonting, van welke de Nedorvocgd. De normale sterkte bestond dus uit 17 oorlogsschepen. landsche vlag woei, bozet h a d , was do oorlog met Perlak
Voorts waren er 2 gouvernements-stoomschepen, waarvan één onder reeds beëindigd , want aan de aanmaning van den stationsmilitair bevel, en I gewapende booten. Voor transportdiensten waren, kommandant was werkelijk gehoor gegeven en do Perlaksche
behalve het ééne gouvernementsstoomschip, 3 van particulieren in- troepen waren teruggeicepen. Op eenmaal scheen de radja,
gehuurde stoomschepen in gebruik.
Het bevel over de maritieme middelen bleef opgedragen aan den tot dusxer zeer weifelmoedig , zijne partij gekozen te hebben.
kapitein ter zee II. 15. Kir (zie vorig verslag bladz. G8), koniman- Hij bragt den stationskommandant op het stoomschip Timor
dant van de Metalen Kruis. Van 12 Junjj tot 22 Jul[) 1874 was lijj echter een bezoek, verklaarde zich tot ondorwerping beroid , en
afwezig, omdat de Metalen Kruis te Singapore moest gedokt worden. verzocht de Nederlandsche vlag te mogen ontvangen. Aan
In dien tusschentjjd werd het bevel waargenomen door den kapitein- dit verzoek meende do stationskommandant geen govolg te
luitenant ter zee W. F . L. DE VRIESE, kommandant van de Fin*» mrf ten geven, zoolang hij niet de zekerheid h a d , dat over
Admiraal Konpman. In Junij 187"> vertrok de kapitein ter zee W.
B. F. ESCUEB uit Nederland om het bevel over de maritieme middelen het regt op Pedawa be^ar geen geschil meer zou ontstaan.
over te nemen, daar aan den kapitein ter zee KIP eene betrekking j Herhaaldelijk besprak hij met de radja's van Edi en van
Perlak hunne aanspraken op dit landschap, en hij die
in Nederland is opgedragen.
(3) De hecren W. J. GEERTSEMA en A. J. PLrvGEns. De eerste ;
werd in Augustus, wegens ziekte, vervangen door den controleur | (1) Pasei en Kerti worden onder de staten van de oostkust vcrE. Tn. VAN DELDKN, die op zijne beurt in November weder ver- meld, omdnt zij tot het maritieme station ter oostkust gebragt z(jn;
trok en in January jl. door den controleur J. VAN WIJK vervangen [ de beide landschappen liggen evenwel op de noordkust bewcsten
Diamant-punt.
werd.
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besprekingen bleek dat zij het moor aaN elkander misgunden
dan hot voor zich begeerdon, want heiden verklnaiden
dat z'n. or genoegen mede zouden nomen , wannoer 1Viliiwn besar als een zelfstandige staat erkend werd, en
beiden waren ook evenzeer bereid het aan het Gouvernomont af te staan ; maar Edi zou beschaamd worden door
de toewijzing aan Perlak , en Perlak oven beschaamd door
do toewijzing aan Edi. Inmiddels drong do radja van Perlak
bij voortduring aan op do ontvangst van de Nederlandsche
vlag. Na buiten twijfel gesteld te hebben dat dairdoor niets
omtrent het rogt op Podawa-besar zou gepraejudicieerd
worden, ging de stationskommardant tot de uitreiking over.
Den 28sten Juïij teekende do radja de acte van onderwerping
en den 2den Augustus werd de vlag in Porlak geheschen
i n de blokkade \oor dat landschap mitsdien opgeheven.
Inmiddels had zich (23 Julij) ook Telok-Semawe op de
noordkust onderworpen, hetgeen aan de radja's van Pasei
en Kcrti aanleiding gaf om te verzoeken nu ook openlijk
de Nederlandsche vlag te mogen voeren. Zij werd don
Uden Augustus te Korti geheschen , doch te Pasei eerst
den oden üctobor, daar er vroeger geen geschikte gclogenhiid gevonden word om deze plegtigheid, dio overal
door den stationskommandant persoonlijk werd bijgewoond ,
te doen plaats vinden. Van de genoemde datums af waren
ook deze boido havens voor den handol geopend.
Sedert de radja van Perlak zich in vriendschappelijke
aanraking met den stationskommandant gesteld had, gaf
het hoofd van Soengoi Raija, die in het bewijzen van goode
diensten steeds volijverig was, het verlangen te kennen om
ook ten zijnent de vlag te hijschen. Daartoe werd echter,
vooral wegens de nabuurschap van het nog niet onderworpen
landschap Langsar, eerst den 18den April 1875 overgegaan.
In het begin van Augustus was do stationskommandant
voor het eerst in onderhandeling gekomen metDjolo. Den
4den van die maand kwamen een paar zaakgelastigden van
den radja TOEKOE BINTARA TJOET SETIA IMOEDA aan boord

van de Timor, om over de erkenning van het Ncderlandseh
oppergezag te spreken. Zij namen het model der acte van
onderwerping mede, opdat de radja van do voorwaardon
kennis kon nemen. Deze had tegen de voorwaarden geen
bedenking, en verzocht eeno ontmoeting met den stationskommandant te mogen hebben. Den Susten Augustus ankerde de Timor voor de Djolo-rivier en 's andereu daags
kwam do radja mot een vrij ta'njk gevolg aan boord. Hij
verklaarde zich tot onderwerping bereid, maar wilde zijne
aanspraken op de landschappen Boeging on Edi ketjil
erkend zien. De regtmatiglioid dier aanspraken verdorde
nader onderroek, en bovendien bleek alras, dat ocno zeer
gespannon verhouding bestond tusschen den radja on PANG •
LIMA PRANG IIAKIM, dio hoofd was van Djolo ketjil, maar

woonde in de door hein gestichte kampong Kloe.ing, aan
den mond der Djolo-rivier (1). De gegrondheid der a a n spraken van den radja van Djolo op Edi ketjil werd niet
bewezen en zijn gezag werd f! oor het hoofd van dat landschap PANGI.IMA PRANG N J A BOEGAM niet erkend. Wel werd

dit erkend door hot hoofd van Boeging, TOEKOE HADJI
MOEDA L A U . Ook PANGLIMA PRANG IIAKIM ontkonde niet,

Op de oostkust zijn thans nog slechts drio landschappon :
Simpang-Olim, Tandjong Soraantoh (ook Arakoendoer gonoemd) en Lang«ar , niet ondor do Nederlandsche souvoreini»
teit gobragt Do hoofden vun do ondorworpen landschappen
hebben bij voortduring blijken gegeven van hunne goedo
gezindheid , on over hot algerncou is do staat vun zaken
op de oostkust , vroeger het tooneol van onophoudelijke!
twisten en oorlogen tusschen de verschillende radja's , bevredigend to noemen. Ten eindo er onzen invloed Ie b o stendigen en to bovestigen , is de plaatsing van eon E u rop,'cech umbtonaar to Edi noodig geacht, waar reeds ,
20o als hierboven is medegedeeld , sedert het laatst van
Mei 1871 eeno compignio infanterie in garnizoen gelegd
was. Bij Indisch besluit van 28 Februarij 1875 word do
adsistont-resident L DE SCIIEEMAKER ter beschikking van
den militairen en civiolen bevelhebber in Atjeh gesteld
voor don ter oostkust te vervullen post. Don 23sten Maart
kwam hij te Edi aan.
Noordkust. Het blokkade-eskader ter noordkust werd
tot 7 Augustus gekommandeerd door den kapitein-luitenant
ter zee J . W. BINKES, daarna door den kapitein-luitenant
ter zie E. .1. VAN DER SLEVHEN tot 22 December, vervolgons door den luitenant ter zee 1-te klasso P . SWAAN.
De uitreiking der proclamatie van den luitenant-generaal
VAN SWIETEN h a d , blijkens het vorig verslag (bladz. 12),
aanvankelijk op de noordkust weinig gevolg. Alleen door
den

radja

van

Gighen,

TOEKOE

BINTAUA

KAMANGAN

POTJOET OESMAN, die zich reeds vroogor vriendschappelijk
gezind had botoond, werd dadelijk de acte van onderwerping
geteekend en de Nederlandsche vlag geheschen. In de meeste
andere staton vroeg men eon korteren of langeren termyn
om zich te beraden, en daar dit blijkbaar geschiedde omdat
men omtrent den loop, dien de zaken in Groot-Atjeh
zouden ncmon, nog in twijlel verkeerde, werd het raadzaam
geacht niet to veol pressio uit te oefenen , maar af te wachten
of bot vertrouwen op de duurzaamheid der vestiging van
ons gezag in Groot-Atjeh niet veld winnen en van zelf
tot toenadoring der verschillende inlandsche staten leidtn zou.
Na Gighon was Endjoeng het eerste landschap, dat zich
tot onderwerping bereid verklaarde. Evenwel durfde men
de Nederlandsche vlag nog niet te voeren. De blokkado
werd dus niet opgeheven, maar alleen de kustvaart op
Gighen toegestaan.
Do radja

van Telok-Semawe,

MAIIARADJA

MANGKOE

BOE MI , vroeg bij herhaling uitstel voor het nemen eenor
beslissing, en toon hem in Julij werd opgemerkt dat dit
zoo niet \oort kon gaan, bragt hij allerlei onderwerpen
ter sprake, waarover hij zich met het Gouvernement zou
willen verstaan, onder anderen zijno aanspraken op alle
kuststaten , van Sie Malanga op de noordkust af tot kwalla
Baija op do oostkust toe. Aan zijne onophoudelijke pogingen,
om de regeling zijner betrekkingen tot het Gouvernement
op do lango baan te schuiven, werd een einde gemaakt
door een schrijven van den militairen en civielen bevelhebber in Atjeh, waarbij hij gesommeerd werd om zich
biunen acht dagen to onderwerpen, als hij niet wilde dat
zijn land zou getuchtigd worden. Onverwijld teekonde de
radja nu do acte van onderwerping, maar hij verklaarde
de Nedorlandscho vlag eerst te kunnen hijschen nu de
ophelting der blokkado, omdat hij de benoodigdo geschenken
aan zijne hoofden niet kon geven dan nadnt hij door de
heffing van regten weder eenig geld in kas zou hebben
gekregen. Toen echtor de stationskommandant, op het
voorbeeld van hetgeen to Gighen gebeurd w a s , den radja
de bthulpzamo hand bood tot opheffing van zijn finantieol
bezwaar, werd, op den 23sten Julij, de vlag door hem
geheschen, waarop hom een geschenk van 1000 rijksdaalders
werd toegezonden.

dat hij onder den ra<ija van Djolo stond, maar hij had
vorschillonde grieven, en toonde zich niet zier geneigd om
van zijno ondergeschiktheid te doen blijken door z jn zegel
te hechten nar de acte, waarbij de radja do Nedorlandsche souvereiniteit zou erkennen. Do stationskommandant
weigerde echter de onderwerping vun den radja van Djolo
aan to nemen , zoo lang niet alle geschillen bijgelogd waren
en van do medewerking der hoofden van Djolo ketjil en
Boeging tot do ondortcekoning d t r acto van souicrciniteitseikenning bleek, liet duurde geruimen tijd voor dat de
hooiden zich met elkander vtrstonden; maar den 22sten
October werd oindelijk de acte van don radja ontvangen,
medo-onderteekend on bezegeld door de beide geneomde hoofden. Daarop werd do Nederlandsche vlag geheschen lij de
Dit was echter de laatste maal, dat do erkenning van
kampong Kloeang, terwijl ook l e t hoofd van Boeging eene het Nederlandsch oppergezag vergezeld ging van de betaling
vlag ontving uit do handen van den radja van Djolo
eener geldsom aan den nieuwen vasal. De militaire en
civiele bevelhebber besliste dat daarvan voortaan geen sprake
Den Uden Maart j l . is ook in Edi ketjil, den 18den meer zijn mogt.
Maart in Pedawabosar do Ne urlandsche vlag geheschen.
In antwoord op de bewering van den radja van TelokHieromtrent zijn echtor nog geen schriftelijke, maar alleen
Semawe, dat do geheolo ku-tstreek van Sie Malanga tot
telegrafische beriglen uit Indie ontvangen.
kwalla Baija (waarin dus Pasangan, Kloempang Doea, Pasei,
Kerti, Simpang-Olim, Djolo, Edi en Perlak zouden be(1) Het is deze kampong, die in November 1873 door de marine grepon zijn) hem toebehoordo, werd hem door den stationskommandant BINKES geschreven, dat men zou afwuchten,
getuchtigd werd (zie vorig verslag bladz. 5'Jj.
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of hy van zijn gezag kon doen blijken, door in do verschillende landschappen, die zich nog niet onderworpen
hadden, de Nedorlandscho vlag te doen hyschen. Do radja
hoeft zich daartoe niet bij magto getoond, en iets anders
werd dan ook niet verwacht. Men was reeds genoog bekend geworden met de toestanden in de Atjehsclie onder»
hoorigheden, om dorgelijko aanspraken, als de radja van
Telok-Semawe maakte, op haro juiste waarde to schutten.
Verschillonde radja's maakten aanspraken op eone grootere
of' kleinere kuststreek buiten het landschap dat regtstreoks
door hen bestuurd werd, en zij konden zich veelal, tot
staving daarvan , boroepen op brieven van oen sultan van
Atjeh. Do magt roissonde om zelf woderspannige onderhoorigheden tot hun pligt te brengen on tot betaling van
schatting te dwingen, maakten do sultans dikwijls gebruik van de h u l p , hun aangeboden door het eeno of
andere energieke hoofd, wien do noodige strijdmiddelen
ter beschikking stonden. Als belooning werd zoodanig
hoofd dan aangesteld als landvoogd (wakil) over verscheidene landschappen, die bij eune volgende gelegenheid
weder even gemakkelijk aan een ander werden toegewezen.
Van daar allerlei tegenstrijdige aanspraken , die echter door
de hoofden der landschappen, waarover op deze wyze
beschikt w e r d , nimmer werden erkend.

radja, TOEKOE HINTARA BLANG , maar dat haar gezag door
bloedverwanten van dion radja betwist word. Don 12den
November vervoogdo zich oen achterneef van dezen, HOELOE*
ISALANG SJECH , liij den stationskommandant, en bood zijno
onderwerping aan , bewerende dat hij thans do radja van
het land was. Voor die bewering word eonig bewijs verlangd, en nadat hij een paar dagen later weder, doch
thans mot oen groot gevolg , aan boord was gekomen , werd
bezwaar gemaakt om hem als radja te erkennen, omdat
hij het rijkszogel niet vertoonen kon. Het bleek dan ook
later, dat hij eenigzins voorbarig was geweest. Don 23sten
Maart kwam hij nogmaals met eenige hoofden a a n b o o r d ,
en nu kon hij eeno acte vertoonen, waaruit bleek dat
TJOET P o den 17den Novembor het bestuur had afgestaan
aan hom en aan TOEKOK BINTARA KAHANGAN SETIJA MOEDA,

neef van den vorigen radja. Ook namens dezen , die niet
aan boord, kon komen omdat hij togen de vaart op zee niet
bestand w a s , bood HOELOEBALANG SJECH op nieuw do
onderworping aan. Nadat de controleur VAN WIJK zich,
met

den tolk SAIDI

TAHIR , aan den wal overtuigd had

van de goede gezindheid van TOEKOE BINTARA , debarkeerde ook de stationskommandant SWAAN met zijn étatmajor den 27sten Maart. In tegenwoordigheid van een
aantal hoofden en van eene groote schare volks , werd nu
de acte van onderwerping door do beide radja's geteekend
N a Telok-Semawe onderwiorp zich Ayer-Laboe. Do
en op den Koran bezworen. Tegen het afleggen van den
r a d j a , TOEKOE MAIN , werd beschuldigd van willekeurigo
eed maakten zij aanvankelijk eenig bezwaar, omdat dio in
handelingen jegens ingezetenen van Gighen. Dit gaf a a n andero landschappen niet was gevorderd , maar zij eindigden
leiding om hem ter verantwoording te roepen, en het getoch mot aan den hun gestolden eisch toe to geven. Daarop
volg van de correspondentie, die nu gevoerd werd, w a s ,
werd de Nederlandsche vlag geheschen en de acte van
dat den lsten Augustus de onderworpings-ucto door den
erkenning aan de beide radja's uitgereikt.
radja geteekend en de Nederlandsche vlag geheschen werd.
Weinige dagen later volgde Pasangan. H e t kostte eenige
Op do noordkust blovon nu nog drie staten over, die
moeite om to weton te komen wie als de regtmatige bo- zich niet onderworpen hadden, te weten: Pedir , Merdoo
stuurder van dat landschap moost worden beschouwd, do en Samalangan. Met Samalangan hadden wij geen a a n feitelijke radja, TOEKOE T J I H I K MOEDA, dan wel zijn neef rakingen. Van Merdoe ont\iug de stationskommandant
TOEKOE T J I H I K MAOEN (ook SAMAOEN genoemd), de jeugdige
VAN DER SLEYDEN den lödtn September een brief', meldende
zoon van den vorigen radja. Do stationskorumandant BINKES dat men den radja TOEKOE MOEDA T J O E T L A T I F , die zich
kwam tot het besluit, dat alloon met den eerste kon worden steeds in Aijeh bevond om aan den oorlog deel te nemen,
onderhandeld, en aan hem werd dan ook, nadat den Gdou zou trachten over te halen om naar zyu land terug te
Augustus do onderwerpingj-acte geteekend en de Nedor- keeren , en d a t , zoo hij niet kwam , zijne broeders op eigen
landsche vlag geheschen w a s , do acte van erkenning uit- gezag do onderwerping zouden aanbieden. Hot kon evenwel
gereikt.
Toen evenwel TOEKOE TJIHIK MOEDA eenige niet geraden worden geacht om van een ander dan van
maanden later overleel, werd hij door TOEKOE TJIHIK den radja zelf de onderwerping aan te nemen, en daarom
MAOEN opgevolgd. Do nieuwe radja, die weder onder don werden ook voornemens van gelijken a a r d , als in Merdoe
naam TOEKOE T J I H I K MOEDA optrad, teekende ook voor aangekondigd werden , niet aangemoedigd , toen zij bijna
zich de acte van onderwerping aan het Nederlandsch gelijktijdig in Pedir aan den stationskommandant w e i oppergezag (Maart 1875).
den te kennen gegeven door TOEKOE RADJA MOEDA , den
Toen Ayer-Laboe zich tot onderworping bereid getoond
h a d , werden met Endjoeng weder onderhandelingen aangeknoopt over het hyschen der vlag, waartoe de radja,
TOEKOE LAHOEMANA, den 31ston Augustus overging.
Do onderhandelingen met de vier laatstgenoemde landschappen: Telok-Semawe, Ayer-Laboe, Pasangan en
Endjoeng, hadden steeds uitsluitend schriftelijk of door
tusschenkomst van inlandsche zendelingen plaats gevonden.
Do radja's wisten steeds de eene of' andere reden te noomen die hen belette aan boord der oorlogsschepen te komen ,
en waren blijkbaar ook niet gesteld op bezoeken aan den
w a l , waartegen trouwens eenig bezwaar bestond zoolang
die niet als tegenbezoeken konden gelden. De militaire
on civiele bevelhebber in Atjeh achtte liet evenwel niet
raadzaam langer op die wijze de onderwerping der kuststaten aan te nomen, dewijl zij niet den noodigen waarborg scheen op te leveren voor eene duurzame goede verstandhouding , en ook ligt er toe leiden kon , dat acten
van erkenning werden uitgereikt aan anderen dan de
werkelyk regthebbenden. Hij verlangde dus dat voortaan
ook op de noordkust (even als op de oostkust altijd, en op
de westkust onlangs ook in Patty en Kloeang geschied
was) geen vlag meer zou worden uitgereikt, dan nadat door
persoonlijke ontmoetingen tusschen den stationskommandant
of controleur en de inlandsche hoofden een overtuigend
bewijs van hunne goedo gezindheid zou verkregen zijn, en
nadat omtrent hunne regten een zorgvuldig onderzoek zou
zyn ingesteld. Voorts verlangde hij dat de beëediging der
acte van onderwerping zou worden gevorderd.
Geheel overeenkomstig deze voorschriften werd eorlang
gehandeld in Kloempung Doea. Men wist dat dit landschap
bestuurd werd door eene vrouw , TJOET P O , de zeer vyondig jegens Nederland gezinde woduwo van den laatsten

zoon van don radja TOEKOE PAKIK.

Deze laatste hield zich, even als do radja van Merdoe,
voortdurend in Groot*Atjeh op. Wel verre van gevolg to
geven aan het in April (zie vorig verslag blz. 13) door
hem aangekondigde voornemen , om het hoofd in den schoot
to leggen, bleef' hij steeds aan den strijd doel nemen,
dien hij trouwens, in vereeniging met den radja van
Merdoe en van PANULIMA POI.IM , gezworen had teneinde
toe te zullen helpen volhouden. Mot hem waren in den
regel een aantal zijner onderdanen op het oorlogstooneel,
en hot was vooral om deze hulptroepen te doen terugkeeren, dat de militaire en civiele bevelhebber in Juïij
een brief naar Pedir zond , waarin hij die plaats , welke
reeds in de laatste dagen van het vorige jaar (zio vorig
verslag blz. 59) door de marine beschoten w a s , met eene
nieuwe tuchtiging bedreigde als de radja zich niet onderwierp. Werkelijk bemerkte men daarna minder van P e diresche hulpbenden in Atjeh , maar van den radja werd
geen antwoord gobragt. N a veel moeite gelukte het in
September aan den stationskommandant VAN DER SLEYDEN
om eon Klingalees to vindon , dio te Pedir aan den wal
wilde gaan om een antwoord in ontvangst te nemen. Thans
beijverde zich des radja's zoou, de reeds genoemde T O E KOE RADJA MOEDA , om van zijne persoonlijke goede g e zindheid en van de goede bedoelingen der to Pedir a a n wezige hoofden getuigenis af te leggen , en hy zond oeDige
afgevaardigden aan boord om den stationskommandant
daarvan nader do verzekering te geven. Toon deze eischte,
dat men van den radja te Atjeh antwoord zou gaan
vragen op den brief van den militairen en civielen bevelhebber, berigtte TOEKOE RADJA MOEDA, dat dit geschieden

zou, en dat hy zelf, als zijn vader niet antwoordde, ovor
C2 dagen met de andere hoofden do onderwerping van

Bijlagen.
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Pedir zou aanbinden. Op den 3 ion October werd nu een
schryvun van den radja, dd. 26 September, aan boord
gebragt, muur bet bevatte niets stelligs. Evonwel zag du
militaire en civiele bevelhebber vun eene tuchtiging af,
èn wegen* bet reeds vermelde feit, dat men in Atjeh minder
last ondervond van Pedirescbe bultroepen, èn met het
oog op du goede gezindheid, die bij de hoofden in Pedir
zelf bleek te bestaan. Van onderhandelingen mot dezen
onthield men zich echter, zoo als reeds is opgemerkt,
omdat zonder de medewerking van d m radja aan de onderwerping des lands geen waarde te hechten scheen. Bovendien achtte de militaire en civiele bevelhebber het zelfs
niet wenschelyk om tot Pedir in eene verhouding te komen ,
die tot opheffing der blokkade zou moeten leiden, dewijl
er te meer gelegenheid zou ontstaan om onze vijanden in
Groot-Atjeh van het noodige te voorzien , wanneer eene
zoo naby gelegen haven voor den handel werd opengesteld.
De verhouding tusschen onze autoriteiten en de radja's
der onderworpen landschappen is tot dusver op de noordkust nog niet zoo vertrouwelijk geworden als op de oostkust. De radja's bleven steeds ongenegen om uan boord
van de oorlogsschepen te komen , en maakten het daardoor
aan de stationskommandanten moeyelyk om zich aan den
wal met hen in aanraking te stellen. Omtrent hunne goede
gezindheid werd dikwijls twijfel geopperd, en vooral werden
ten aanzien van de stemming van den radja van Gighen
dikwijls ongunstige berigten verspreid. Bij ontmoetingen,

de inoeijeliijkheid, om in den westmoesson gemeenschap met
don wal te verkrijgen, verhinderde dat spoedig eennieuw
bozoek aan du verschillende stuutjes werd gebrugt, en
bovendien kwam hut wenschelyk voor af to wachten , of in
do stemming aldaar niet verbetering zou komen, wanneer
men meer doordrongen werd van de overtuiging, dat wy in
Groot-Atjeh gevestigd zouden blijven , on wanneer de radja
van Troemon zijn invloed zou hebben kunnon doon gelden.
Eene bijzondere omstandigheid gaf aanleiding om den
30sten Julij Zr. Ms. stoomschip Baitda , met den controleur PLÜYGEUS aan boord, van Atjeh naar Malabjeh to
zonden: er moest namelijk oen onderzoek worden ingesteld
naar een moord, welke, volgens ontvangen berigten , te
dier plaatse op een Chineosch handelaar gepleegd zou zyn.
De controleur begaf zich naar den w a l , waar hij naar
behooren word bejogend en waar hij vernam dat de bedoelde moord niet te Malaboeh , maar ter roede van Tampat
Toean gepleegd was. By deze gelegenheid, en ook later,
toen de Banda, op een kruistogt langs hot noordelijk gedeelte
der westkust, Malaboeh aandeed, werd aldaar du bevoegdbeid om de eigen vlag te mogen blijven voeren ter
sprake gebragt. (Verg. vorig verslag, blz. 12). De radja
bleek daarop vooral prijs te stellen, omdat hij vreesde dut
do aan hem onderhoorige landschappen Waylah , Boeboen ,
Senagoen, T r a n g , Padoe en Tropak zich als van hein
onaf hankelijk zouden willen doen doorgaan, wanneer zij do
Nederlandsche vlag voerden. De radja van Senagoen toonde
die de controleur VAN W I J K en de tolk SAIDI TAIIIR in
zich trouwens reeds ongezind om bot gezag van den radja
February' jl. met den radja hadden, liet deze evenwel niet van Malaboeh te erkennen. Hij verzocht aan den kommanonduidelijk blijken, dat hy tot eene gereserveerde houding dant van do Banda de Nederlandsche vlag te mogen ontgenoopt werd, zoo lang het Nederlandsch Gouvernement vangen, en bood zelfs in September aan den kommandant
hem te land geen bescherming verleende tegenover de- van de Pontianak, die toen het noordelijk gedeelte der
genen, die het nog met Groot-Atjeh hielden en aan den kust bekruisto , een brief aan voor den militairen en civieleu
val van dat rijk nog niet gelooven wilden. Aan de vrees bevelhebber in Atjeh, waurin hij zijne bezwaren tegen de
voor Groot-Atjeh en het wantrouwen omtrent de duur- erkenning der suprematie van Malaboeh uiteenzette.
zaamheid onzer vestiging aldaar is het zeker in de voorDie bezwaren voreischten een plaatselijk onderzoek. Dit
naamste plaats toe te schrijven, dat in verscheidene onderhoorigheden de gewenschte toenadering tot het Nederlandsch was ook noodig ter zake van den straks vermelden moord,
te Tampat Toean begaan. Bovendien werd het alleszins
gezag zich nog laat wachten.
wenschelyk geacht om du verschillende landschappen van
Malaboeh tot Troemon weder te bezoeken, ten einde den
Westkust. In het vorig verslag is vermeld , dat alle invloed te neutraliseren van een zekeren TOEANKOE A B A S ,
Atjehsebe staten op de zuidelijke helft der westkust zich, achterneef van den Sultan IBRAIIIU van Atjeh, die, naar
na de ontvangst der proclamatie van den luitenant-generaal berigt werd , met een lastbrief van de hoofden der 3 Sa^ies
VAK SWIBTEN , tot onderwerping beroid hadden verklaard. de westkust afreisde, om de hoofden en bevolking tot deelDen 20sten April werd aan den komman dan t van de neming aan den oorlog in Atjeh aan te sporen. Men zou
Watergeus, den kapitein-luitenant ter zee K. C. Ui:NNIK, zich dan tevens kunnen overtuigen, of eene betere gezindheid
opgedragen om in de verschillende landschappen de Neder- was ontstaan in die landschappen , wier houding in Mei
landsche vlag te doen hijschen en de acte van erkenning zoo weinig bevredigend was geweest en van welke sedert
aan de bestuurders uit te reiken (behalve in Troomon en niets vernomen was. Den 21sten September werd daarom
op Simaloer, waar dit reeds door den gouverneur van de Banda, onder bevel van den luitenant ter zee lste klasse
Sumatra's Westkust geschied was). De 1ste luitenant M. C. 11. F . VAN WOELDEREN, derwaarts gezonden, met den
SEGOV werd hem toegevoegd voor de aanrakingen met de controleur PLÜYGEUS aan boord. Men bovond dat werkelyk TOEANKOE ADAS ijverig in de weer was om tot deelinlandsche hoofden.
Te Malaboeh werd den 27sten April, to Soesoeh den neming aan den oorlog op te wekken. De hoofden en
2den M e i , te Tampat Toean den 5den Mei de Nederlandsche bevolking werden aangemaand om aan zyno oproepingen
vlag geheachen. T e Tampat Toean bragt de radja, DATOE geen gehoor te geven, en van den radja van Tampat
RADJA AM AT, een bezoek aan boord en begaf zich de Toean, die weder een bezoek aan boord bragt en een
kommandant van de Watergeus met gevolg aan den wal tegenbezoek ontving, vorkreeg men de verzekering dat
om de acte van erkenning uit te reiken. Te Malaboeh en hij geen volk door zijn land zou laten trekken. Daar de
te Soesoeh daarentegen hadden onze autoriteiten geen eenige w e g , die van de zuidelijke naar de noordelijke
persoonlijke ontmoetingen met de radja's TOEKOE KEDJOE- staatjes voert, langs Tamput Toean loopt, kon hy de
communicatie zonder moeite volledig beletten. T e r zake
ROEAN T J I H I K en DATOE BAGINDA, en werd ook een bozoek
aan den wal afgeraden , omdat het er onveilig werd gemaakt van den gepleegden moord was in dit landschap niets
door bovenlanders en door lieden die pas van Atjeh ge- meer te doen ; do daders waren van Groot-Atjeh afkomstig
komen waren. In Soesoeh liep het gerucht, dat wjj Groot- on dadelijk na het plegen van het misdrijf gevlugt.
Atjeh wederom hadden moeten verlaten.
Behalve te Tampat Toean en te Troomon had men geen
T e Poeloe Kaijoe weigerde men de vlag in ontvangst aanrakingen met de hoofden. De weersgesteldheid maakte
te nemen en vroeg men waarom men geen geld kreeg. De weder op sommige plaatsen de gemeenschap met den wal
communicatie met den wal was daar hoogst moeyelijk, onmogelijk, en buitendien was het ingevallen poeasa-feest
weshalve van verdere aanrakingen werd afgezien. T e voor de hoofden een geschikt voorwendsel om zich van
Laboean Iladji zond de radja, DATOE OEOJONG BATOE, bezoeken aan boord te verschoonen. De krani van Malamede de vlag terug, met het verzoek dat de kommandant boeh kwam eene acte van Sultan IURAHIM vertoonen, waarin
van bet oorlogsschip zich wenden mogt tot den radja van Senagoen onderhoorig werd verklaard aan Malaboeh. De
Troemon. Met Mukki kon men niet in aanraking komen, radja van Senagoon werd uitgenoodigd om aan boord te
wegers de zware branding die op de kust stond en wegens komen ter bespreking van zijne verhouding tot Malaboeh,
de aan den wal heerschende cholera. Ook Terbangan besar maar hij verscheen niet. T e Mukki werd den inlandschen
kon niet worden bezocht. De tusschenkomst van den radja boodschapper, die naar den wal gezonden w a s , gezegd
van Troemon werd verzocht, om in de drie laatstgenoemde dat men geen vlag van den radja van Troemon ontvangen
landschappen de vlag te doen hyschen.
had; du houding van hoofden en bevolking was daar eer
Leverde dezo reis geen zeer voldoende uilkomsten o p , vijandig dan vriendschappelijk.
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Thans besloot de militaire en civiele bevelhebber do
staatjes, die zich na hunne nanvnnkelijke onderwerping
weder aan het Nederlandsen gezag schenen te willon onttrekkon , des noods met geweld tot rode te brengen. Den
28sten November word de Watergeus dus wederom met
den controleur PI.UYGERS uitgezonden, om naar Mukki.
(in 't vorig verslag genoemd » Makih " ) , Laboean Hadji
on Poeloe Kayoo een ultimatum over to brengen, waarin
gevorderd word, d a t , wanneer een oorlogsschip tor reedo
verschoon, de radja's binnen tweemaal 24 uron aan boord
zouden komen en do Nederlandscho vlag aan don wal
zouden hijschen; geschiedde dit niet, dan zouden de kampongs vernield worden. Gedurende dozen togt van do Watergeus werd geenerloi verandering in de gezindheid der radja's
bespeurd. Den 2den en 3don .Jnnuarij vertrokken dus de
Banda, Watergeus, Pontianak en Sambas van Atjeh om aan
het ultimatum gevolg te geven. Nadat de kommandant van
de Banda zich, met don controleur PLDTOBM, eerst te
Troemon had ovortuigd dat de radja — die beloofd had
te trachten nog eenigen invloed ton goede aan te wendon —
niets gunstigs te berigten h a d , voreenigdo zich het eskader
te Tampat Toean onder de bevolen van den luitenant ter
zee 1ste klasse VAN WOELDEREN, van waar het den 8sten
Jnnuarij voor Mukki kwam. Toen na verloop van tweo
etmalen geen hoofden aan boord gekomen waren en do
Nederlandsche vlag niet gohoschen w a s , werd het vuur
op de knmpongs aan het strand geopond. Den volgenden
dag, 11 Jnnuarij, dobarkeerdon de landingstroepen. Zy
hadden een hovigen klewang-aanval van den • vijand te
verduren, maar deze moest terugwijken en het vernielingswerk werd voltooid. Den 12den Januarij kwam het eskader
voor Laboean Hadji. Ook daar werd niot ann den gestolden
oiseh voldaan, zoodat den 14den ook deze plaats en de
nnastbij gelegen kampongs door het vuur der schepen vernield werden. Van een debarkement werd, wesens de
zware branding, afgezien. De tuchtiging dor beide genoemde
landschappen bleek in Poeloe Kaijoe den gewenschten
indruk te hebben to weeg gebragt. De radja SAWANG zelf
kon, wegens ziekte, onmogelijk aan boord komen, maar
van hem word een brief met verontschuldigingen ontvangen,
en zijn broeder kwam in zijne plaats met oonige hoofden ,
terwijl ook de Nederlandsche vlag gohescheu word. Ook te
Malaboeh kwam nu de radja mot gevolg aan boord. Bovendien zond hij twee afgevaardigden naar den militairen en
civielen bevelhebber te Atjeh , en sedert liet de verhouding
tot Malaboeh niets te wenschen over. Blijkens de brieven ,
die na den terugkeer dor beide afgevaardigden van hen
on van den radja ontvangen werdon , hadden zij van hun
bezoek in Kotta-Rndja de beste indrukken n a i r hun land
medegevoerd.
N a do tuchtiging vnn Mukki en Laboean Hadji hebben
geene aanrakingen met die landschappen plaats gevonden.
De vraag is gerezen , of hunne havens , die opengesteld
waren toen zij zich in Februarij 1874 onderworpen haddon ,
niet wedor gesloten moesten worden. Hiervan is echter
afgezien en de voorkeur is gegnvon aan eeno afwachtende
houding, die aan de radja's de gekgenheid laat om van
cene betere gezindheid blijk te geven.
Met de landschappen ter westkust benoorden Malaboeh
werden weinig betrekkingen aangeknoopt; alleen in Putty
en Kloeang werd do Nederlandsche souvereiniteit erkend.
Toen in het begin van Augustus do fungeronde radja van
Patty, TOEKOE RIACIIMOED, met den Franschen gezagvoerder
E. ROURA van Singapore weder te Atjeh was teruggekeerd
(zie hierboven blz. 7) en zich tot onderwerping bereid
verklaarde, werd van hem gevorderd dat hij eenige der
voornaamste hoofden ï a n Patty zou gaan halen en met
dezen in Kotta-Hadja zou komen om do acte van onderwerping te teekenen en te beëedigen. TOEKOE MACHMOED
voldeed aan dezen eisch. Den 24sten Augustus kwam hij
met zijn broeder, tweo aanzienlijke hoofden en een tolk
terug, en de acto van onderwerping werd geteekend en
beóedigd. Daarbij werd hem medegedeeld, dat hetGouvcrnement zich het regt voorbehield om te Patty een ambtenaar
te plaatsen, eeno bezetting te leggen en troepen te laton
doortrekken , en d a t , wanneer van dit regt werd gebruik
gemaakt, de noodige hulp moest verleend worden , in 't
byzonder voor den aanleg van wegen. In het een en
ander werd door den radja toegestemd. Toen hij naar zijn
land was teruggekeerd, werden ook do controleur TADAMA

en de lsto luitenant VAN HOOGSTRATEN, adjudant van den
militairen on eivielen bevelhebber, met do Watergeus naar
Patty gezonden om tegenwoordig to zyn bjj het hijschen
dor ving. Zij dobarkeerdon daartoe don 28sten Augustus,
en nadat do plegtigheid volbragt was , stoomde de Watergeus
naar Kloeang, eeno onderhoorigheid van TOEKOE LAMPASEI ,
(eon der ons bevriende hoofden in Groot-Aljoh), die zich
medo aan boord van het oorlogsschip goömbarkeord had
om in hot genoemde landschap de vlag te doen hyschon.
Dit geschiedde den 3lsten Augustus, weder in tegenwoordigheid van den controleur en den adjudant van den militairon en civielen bevelhebber.
In September bragt TOEKOE MACIIMOEU mot zyn broeder
een bezoek aun Batavia. Later hadden herhaaldelijk, bij
gelegenheid dat Patty door oorlogsschepen werd aangodaan , vriendschappelijke ontmoetingen plaats tusschen onze
autoriteiten en de inlandsche hoofden , maar omtrent do
stemming dor bevolking werden moer dan eens ongunstige
berigten ontvangen.
Voor de overige staten in het noordelijk gedeelte der
westkust werd de blokkade streng gehandhaafd. Daar
waren er die toenadering zochten, maar wegons hunne
ligging in de onmiddellijke nabijheid van Groot-Atjeh achtte
de militaire en civiele bevelhebber het voor alsnog bedenkelijk hunne onderwerping aan te nomen. Ook Loöng en
Lepong — in het vorig verslag onder de onderworpen staten
gerangschikt, omdat hunne Loofden zich bij onze autoriteiten in Groot-Atjeh bereid haddon verklaard om onzo
zijde to kiezen, — werden daarom niet in de gelegenheid
gesteld om de Nederlandsche vlag te hyschen. Die landschappon schijnen trouwens eerder als een deel van GrootAijeh, dan als op zich zelf staando onderhoorigheden to
moeten worden aangemerkt; zij staan, even als Klooang,
onder het gezag van TOEKOE LAMPASEI.

Do staten van beteekenis, die op de westkust het Nederlandsch oppergezag nog niet hebben erkend, zijn TelokKroet, Rigas en Tonom. Ten eindo de betrekkingen met
do onderworpen landschappon levendig te houden , i s , even
als op de oostkust, do vestiging van eon of twee Europescho ambtenaren met een garnizoen ter westkust wenschelijk geacht. Voor zoodanige vestiging kwamen aanvankelijk in aanmerking Tampat Toean, Malaboeh en
P a t t y , en waarschijnlijk zal do keu/o vallen op Malaboeh
on P a t t y , alwaar men reeds met de radja's heeft onderhandeld over den eventuelon afstand van het benoodigdo
terrein,
Sumatra's Westkust. De rust in dit gouvernement werd
ook in het af'geloopen j a a r nergens verstoord. In eene
kampong in Groot Mandheling heerschte gedurende onkelo
dagen eenige opschudding ten gevolge van de handelingen
van een dweepzieken priester; hg' word echter, toen hij
zich nan moord had schuldig gemaakt, door zijne eigene
volgelingen gegrepen, aan het bestuur overgeleverd en
door de rnpat ter dood veroordeeld.
Het Mohammedanisme breidt zich in de binnenlanden
van Tapanoeli onder de heidensche bevolking uit. Daarentegen is het getal van h e n , die tot het Christendom overgaan, gering: in 't gehoel zijn er een 900tal Christenen.
Deze onderscheiden zich gunstig vnn hunne Mohammednansche landgonooten: misdrijven en overtredingen komen
onder hen nagenoeg niet voor.
De padi-oogst was in 1874 bevredigend; ook de koffijcultuur gaf goede uitkomsten. Langzaam, maar aanhoudend
ontwikkelt zich de landbouw, vooral in de bovenlanden
van Tapanoeli. Verlaten bouwgronden worden weder tot
rijstvelden gemaakt, en de drooge riJ3tbouw wordt meer
en meer door den natten vervangen. De teelt van padi,
tabak en suikerriet levert den landbouwers een voldoend
middel van bestaan.
De gezondheidstoestand was in 1874 minder gunstig,
daar de cholera zich schier overal in meerdere of mindere
mate vertoonde, voornamelyk in de residentie Tapanoeli,
waar ook verscheidene gevallen van pokken en koortsen
met doodolijken afloop werden waargenomen.
Over bet algemeen kan niet worden geklaagd over gebrek aan veiligheid voor personen en goederen. In de
afdeeling Priamnn (Padangsche Benedonlanden) worden
echter, niettegenstaande de ijverigo inspanning der politie,
nog altyd vele diefstallen, dikwijls met geweld, gepleegd.
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Do bevolking dier afdoeling is, gelijk mon weet, van oon
zoor slocht gehalte.
Do regent van Indrnpoera en do panghoeloo kapala van
Tapan bekwamen gratificatien ter belooning v a n d e n y v e r ,
door hen beloon.! bij liet bewaken dor grenzen tijdens den
opstand in de adtistent-rosidentie Benkoelen.
Omtrent de geschiktheid der bezoldigde hoofden in
Sumatra's Westkust over het algemeen, luiden do berigten
in den laatsten tyd niot gunstiger dan vroeger (verg. het
verslag \an 1873, bladz 12). liet bestuur is bij d e a a n stelling dier hoofden niot vry io zjno keuze, daar het gobruik medebrengt, dat met den wensch der bevolking
wordt te rade gegaan. Over dit onderwerp wordt nadi r
gehandeld in hoofdstuk «I, afd. 1, waar eene betere
gelegenheid dan te dezer plaatso bestaat om eenigzins uitvoerigo mededcelingen to doen omtrent de resultaten van
het onderzoek, dat, zoo als in de beido laatste verslagen
(1873, blz. 1 3 , en 1874, blz. 14), met een enkel woord
werd vermeld, ingesteld is naar aanleiding van klagten,
bij de Indische Regering ingekomen omtrent het benoemen
van hoofden in afwijking van de volkskeuze.
De grensrogeling tusschen Sorkam onder Tapanoeli en
het onafhankelijke Battaksche landschap Passariboe Tobing
(zio onder anderen het verslag van 1873, bladz. 13/14),
met het oog op de gebeurtenissen in Atjeh eenigen tijd
hangende gebleven, heeft thans langs minnelijken weg haar
beslag gekregen. Wel bleef, aanvankelijk, in eene door
den resident van Tapanoeli te Sorkam belegde vergadering
(Januarij 1875), een der Battaksche radja's (soekoehoofden)
nog aan do vermeende aanspraken van Passariboe op
Sorkam vasthouden, doch toen, met medewerking van het
soekoehoofd, wiens gebied regtstreeks aan Sorkam paalde,
tot de afbakening werd overgegaan , verzette niemand zich
daartegen, en kort daarop kwam het eerslbedoelde hoofd
voor do vroeger aangenomen houding bij den resident
vergiffenis vragen, belovende zich niet meer met de zaken
van Sorkam to zullen inlaten.
In do laatsto jaren is bij herhaling van gedachton gewissold ovor do vraag, of het raadzaam zou zijn de aan
Tapanoeli grenzende Battaksche landschappon (Silindoeng
en andere) onder diroci Europcosch bestuur te brengeu.
De hoofden aldaar schijnen de aanstelling van Europescho
ambtenaren in bun midden te wenschen, en daarop is
ook door de Nederlandsche autoriteiten op Sumatra's
Westkust aangodrongen als het eenige middel, naar de
incening dier autoriteiten, om een eind te maken aan de
voortdurende twisten tusschen de Battaksche hooiden,
waaraan bet bestuur van Tapanoeli niet vreemd blijft,
zoowel wegens de nabijheid der Battaksche landschappen,
als omdat deze in vroeger tijd de Nederlandsche souvereiniteit erkend hebben. Het is evenwel voor alsnog niet
raadzaam voorgekomen om aan ons regtstreeksch gezag in
dat gedeelte van Sumatra uitbreiding to geven, vooral
ook met het oog op den staat van zaken in Atjeh. Daarom
is groote voorzigtigheid aanbevolen in do bemoeijingen met
do bedoeldo Battaksche landschappen, en is er dezerzijds
op aangedrongen , dat onze ambtenaren in Tapanoeli zich
nimmer ongeroepun in do Battaksche twisten mengen en,
waar hunne tusschenkomst onvermijdelijk is, daaraan een
zoodanig karakter geven, dat die slechts als eeno welwillendheid tegenover de Battaksche hoofden en bevolkiug
wordt beschouwd en niet als eene daad van gezag, welke
onvoorwaardelijke gehoorzaamheid oischt en, by gebreko
daarvan , goweldoofening ten gevolge hebben moet.
Dat ook in de onafhankelijke landschappen Batang Orang
enz., meer bekend onder den algemeenen naam Padang
Lawas (zie over deze streken ook het lager aangoteekende
op bladz. 17), het verlangen om onder Nederlandsch gezag to komen, levendig blijft, bleek andermaal toen in den
loop van 1874 de adsistent-resident van Mandheling en
Ankola al de vijf landschappen der PadaDg Lawas tot
aan do Tobalanden bezocht. Reeds worden bij die gelegenheid do hangend» geschillen tusschen do landschappen
en kampongs onderling aan de uitspraak van dien ambtenaar onderworpen, en met zijne beslissing werd overal
genoegen genomen.
Ook de hoofden der V Kota on Pangkalan Kota Baroo
herhaalden hunne aanzoeken tot aansluiting bij het NeJerlaudsch-Indisch Gouvernement. Deze streken kondon echter
in 1874 niet door een gouvernements-ambtenaar worden
bezocht

Met do onafhankelijke Koeantan (Kwai)tan-) districten
(vorg. ondor nndero liet \erslag van 1873, blad/. 14,
zoo mede bladz. 10 hierachter* hadden eenige aanrakingen
plaats, welke oi tue leidden dut een der voornaamste hooiden,
zekere D&TOI PADOEKA S I R E N O . die zich vroeger weinig
ingenomen betoond had met de aangekondigdo komst eener
commissie tot onderzoek van de mogelijkheid om CoutraalSumatra met de oostkust te verbinden, thans een onzorambtenaron, don controleur van Sidjoendjoong, zelf uitnoodigdo
om na'»r Koeantan te komen, ten einde plaatselijk na to
gaan wat in het belang der te zenden commissie zou kunnon
worden pedaan. Eene bijzondere regeringsopdratit (do vertaling der verordeningen op het rogtswezen ter Sumntra's
Westkust) verhinderde evenwel den ojniroleiir voor alsnog
de reis te aanvaarden. Sed»rt echter is DATOK PAÜOEKA
S I RENO, door bedoelden ainb'enaar begeleid, zijne opwuchting komen maken bij den gouverneur te Padang, en
heeft by die gelegenheid , uit naam van den j a n ^ di pertoean
en de overige hoofden , het verzoek gedaan, dat de
Koeantan-districten onder Nederlandsch bestuur mogton
worden gesteld.
Een ander blijk van de verbeterde stemming in deze
streken werd door den radja van Si Goentoer gegeven ,
toen hij, op aandrang van den resident der Padangsche
Bovenlanden, de vrijheid terug gaf aan een Maleischen
handelaar van Sidjoendjoeng, die. terwijl by zich in 't
laatst van 1873 naar de Batang Hari-distrieieu begeven
had om handel te drijven, door bedoelden radja, opgrond
eener losse beschuldiging van diefstal, van ziji o goederen
beroofd en tot levenslange slavernij veroordeeld was geworden.
Van het eiland Nias valt weinig byzonders te melden.
Enkele twisten en oneenigheden werden bijgelegd. Zekere
MACHILIE, een berucht aanvoerder eener rooverbendo, die
sedert een zestal jaren te vergeefs werd opgespoord, wel
eindelijk in handen der politie.
In het zuidelijk gedeelte van Nias worden, door bumiddeling van den controleur en met medewerking der hoofden
van Orahili, eenige tusschen Tadoro en Botohosi hangende
geschillen, ter zake van het aanhouden van personen uit
elkanders gvbied, vereffend (April 1874). Deze uitkomst
was vooral daarom bevredigend, omdat do controleur er
thans in slaagde eene ontmoeting te hebben met den radja
van Botohosi, die nooit te voren zendelingen van het
bestuur had willen ontvangen en zich altijd buiten aanraking met het Gouvernement had gehouden.
In April 1875 werd door den gouverneur met het
gouvernements-stoomschip Hertog Bernard eeno reis gedaan
naar de Mentawei-eilanden, ten einde een onderzoek in te
stellen naar de oorzaak der gewelddadigheden, die daar
van tijd tot tijd gepleegd werden jegens opvarenden van
Padangscho handelspraauwen. Het laatste geval van dien
aard had zich weinige maanden geleden voorgedaan to
Teloleoe , aan den zuidwesthoek van Siberoot , het grootste
eiland van de groep. Ofschoon het op de meeste der bezochte plaatsen moeite kostte met do bewoners in aanraking
te komen, en do to onderzoeken zaken niet tot voldoende
klaarheid waren te brengen, viel toch uit do hier en daar
verkregen inlichtingen op te maken, dat de Maleischo
(Padangsche) handelaren zelven niet onschuldig waren,
daar zij dikwerf oneerlijk jegens de inboorlingen to werk
gingen en zelfs zich niet ontzagen boeten op te leggen.
Overal drukte de go'iverneur den bowonors van Siberoot,
die hij voor niet slecht van aard houdt, op het h a r t ,
om , bij onbehoorlijke bejegening van de zijde der vreemde
handelaren, geen weerwraak te nemen , maar hunne klagten
in te dienen bij het bestuur te Padang , dat dan de noodigo
maatregelen nomen zou.
Benkoelen. Na het bedwingen der jongste onlusten in
dit gewest (zio het vorig verslag, blz. 14) heeft het bestuur verder mot geen verzet te kampen gehad ; do politieke toestand wordt thans zelfs gunstig genoemd.
Het 8trafgeding tegen de schuldigen aan den moord (1),
(1) De boete voor het niet uitleveren der moordenaars, ingevolge
de adat opgelegd aan de bevolking der betrokken afdcelingen (Laïs
en Ommelanden Tan Benkoelen), bragt f 6090 op. Yan deze gelden,
in 'slands kas gestort, werd eene som van f 50C0, met niagtiging
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die luit sein tot <lo onlusten gat', is nog niut ten einde gebragt.
De afdoening wordt beraoeijolijkt door do omstandigheid,
dat een groot aantal getuigen in deze zaak mouten gehoord
worden , die iinr.-t op zeer verwijderden afstand van de
hoofdplaats wonen en niet to lang kunnen aangehouden
worden, wil men den landbouw er niet onder doen lijden ;
dikwerf moeten dezen op nieuw gehoord worden om hunne
verklaringen mot die van later verschonen getuigon to vergeleken.
Ook is het der politie nog niet gelukt de opstandelingen
JiEiiNiAT en MERADAJAN in handen te krijgen , die betrokken
waren in den weinige maanden te voren gepleegdon doch
verydelden moordaanslag op het toenmalig hoofd van dit
gewest (vorg. het verslag van 1873, bladz. 141. Volgens
van Singapore ingekomen berigten zouden zij zich in het
Djambische bevinden, en hadden twee personen zich aangeboden hunne verblijfplaats aan te wijzen. Magtiging is
verleend om van de aangeboden diensten gebruik te maken.
Verscheidene hoofden zijn ten gevolge van do onlusten
uit hun ambt verwijderd geworden. Aan hen , die zich bij
die gelegenheid verdienstelijk hadden gemaakt, werden
belooningen uitgereikt, zoo wel in eeremetaal uls in geld.
Over het algemeen is het met het gehalte der hoofden
in het binnenland vrij treurig gesteld. Bij eene nog zoo
weinig ontwikkelde bevolking als die van Benkoelen , zegt
de adsistent-resident , werkt het stelsel van vr 'e keus niet
gunstig. De weinige eerlijke en het Europeesch gezag werkelijk genegen personen vallen moestal niet in den smaak
der kiezers. Vermits verder de hoofden geene andere inkomsten hebt-en dan een aandeel in de opgelegde boeten
bij misdrijven, e n , wat de doesoonhoofden betreft, 8 pet,
collecteloon van de belasting hunner onderhoorigen , zoo
ia de betrekking van hoofd ook niot zeer gewild.
I n de afdeeling Somangka slaagde het bestuur er in
een bekend roover , zekeren BANGOEN , die in 1872 uit de
gevangenis te Kroë ontvlugt was en sedert de afdeeling
van dien naam dikwijls onveilig maukte, weder in handen
te krijgen.
Ook in dit gewest breidt bet Mohammedanisme zich uit
onder de heidensche bevolking der bovenlanden. Zij neemt
echter blootelyk de uiterlijke vormen dier leer aan.
Het verbeteren der wegen ten einde die voor het vervoer
per as geschikt te maken , waaraan zich vooral ook bestuursbelangon verbinden (verg. het vorig verslag, bladz.
15) , is ijverig ter harte genomen ; daarin werd evenwel
belemmering ondervonden ton gevolge van ziekten; in de
afdeeling Kroë kwam de cholera hier en daar voor en in
Pasoeniah Oeloo .Manna heerschten de pokken in hevigen
graad ; het heeft lang geduurd eer de bevolking was over
te halen om zich te laten vaccineren.
De rijst-oogst viel in 1874 minder bevredigend uit en de
prijzen van dat voedingsmiddel waren dien ten gevolge
hoog. Hier en daar werd van den landbouw eenig meer
werk gemaakt. Ten bewijze mogo strekken, dat op sommige plaatsen in de Ommelanden van Benkoelen de bovolking begonnen is op kleine schaal kolfij en kruidnagelen
aan te planten , en dat in Laïs cenige hoofden zich tot het
bestuur gewend hebben om voorlichting bij het aanleggen
van irrigatie-werken. In Manna werd eene uitgestrektheid
van 22 bouws nieuwe sawahvelden aangelegd.
De afdeeling Seloema heeft onlangs (Februari) 1875)
zeer veel te lijden gehad van oen grooton bandjir. Tal
van ladangs werden daardoor verwoest.
Lampongsche dixtricttn. In dit gewest zijn sporen van
vooruitgang niet te miskennen. De wegen in het binnenland ondergaan voortdurend verbetering en uitbreiding.
Ten bewijze hoezeer de hoofden beseffen, dat het zaak
is aan hunne zonen onderwijs te verschaffen , is het feit
te vermelden , dat te Menggala (hoofdplaats der afdeeling
van het Opperbestuur, uitgekeerd f en bate van de onverzorgd achtergebleven kinderen van den vermoorden adsistent-resident. liet overig
bedrag werd door de Indische Uegering, op f 150 na, bestemd, deels
om te worden besteed voor de voltooiing van het ter hoofdplaats
ISenkjclen in aanbouw zijnde Mohainmedaanschc bedehuis, deels oin
de kosten der monumenten te liestrjjdeii, welke te Jtenkoclen,
Süinhuii en Taiuljong Terdana waren opgerigt ter gedachtenis aan
de b(j de onlusten gevallen Kuropeanen en tevens om te dienen als
blnvende teekenen van waarschuwing voor de bevolking.

Toelong-Bawan») voor particuliere rekening eene school
werd opgerigt, dio thans reeds 50 leerlingen telt
De geest der bevolking jegens het bestuur wordt zeer
gunstig genoemd. Da veiligheid liet niets te wenschen
ovor. Van z.-e- of rivierroof word niets vernomen.
Verbetering van den rijstbouw door den aanleg van
sawuhs vindt hoofdzakelijk nog alleen plaats in de »fdeelingon Telok-Butong on IV M a r i a ' s ; in de meer binne»waarts gelogen landschappen is de bevolking hiertoe nog
inooijolyk te bewegen.
In de afdeeling Toelong-Bawang , waar nog vele voor
cultuur zeor geschikte gronden worden aangetroffen , hobben zich verscheidene huisgezinnen uit het Palembangscho
neergezet, met hot doel om door exploitatie dier gronden
te trachten zich een beter middel van bestaan te verschaffen.
In 1874 viel de pa'li-oogst minder'gunstig uit; die der
tweede gewassen daarentegen slaagde zeer goed. Ook de
peporoogst was zeer bevredigend.
De gezondheidstoestand liet nog al te wenschen over.
Behalve met cholera had de bevolking bovendien te kam| en met koorteen en buikziekten.
Palembang. De oogst van kapas (katoen), koffij en tabak was zeer bevredigend. Volgens eene matige berekening hebben de kapasplanters in de afdeelingen Ogan en
Letnatang in het afgeloopen j a a r over bet geheel voor eene
waarde verhandeld van f l 1 /] millioen, terwijl alleen
in de afdeeling Ampat L a w a n g , met eene bevolking van
ruim 2101)0 zielen, meer dan f 4 0 0 000 in handen der
koffij planters moet zijn gekomen. In de afdeelingen Rawaa
en Lematang, waar weinig gelegenheid voor koffijcultuur
bestaat, begint de bevolking, daartoe van bestuurswege
aangemoedigd en met stekken geholpen, zich op de niet
minder winstgevende pepercultuur toe te leggen. De rystcultuur levert doorgaans alleen in dio afdeelingen, waar
op lobaks (uiterwaarden) of op sawahs wordt geplant, een
goed product op, en dit is in den regel ruim genoeg om
aangrenzende streken, waar de rijst op drooge velden
wordt verbouwd en die dien ten gevolge vaak aan misgewas zijn blootgesteld, des gevorderd van het noodigo to
voorzien.
Door verbetering en uitbreiding der bestaande middelen
van gemeenschap, ook met de Lampongsche districten,
neemt de binnenlandscho handel meer on meer toe.
In sommige streken, zoo als in de Kedjang, Lebong,
Sindang, Blabouw, Ampat Lawang en Kanau, wordt veel
opium verbruikt, hetgeen in de vier eerstgenoemde land*
schappon van merkbaren invloed is op de welvaart.
In de Fasoemah-landeD , Kedjang, Lebong en Koeboestreken breidt het Mohammedanisme zich langzaam uit
onder de nog heidonsche bevolking. Het getal Mekkagangers neemt zeer toe, ten gevolge van de omstandigheid,
dat het reizen naar Mekka steeds goodkooper wordt. Tusschen Palembang en Singapore bestaat twee malen 'smaands
eene geregelde stoornvaart; de meeste veidiensten worden
daarbij behaald door don overvoer van passagiers. Do
invloed der hadji's is echter zeer gering. Algemeen heerschte
eene goede gezindheid onder de bevolking; alleen in eenige
afgelegen streken, zoo a l s d e G o e m a i , Sindang, Jjebong en
de aan Benkoelen grenzende districten der afdeeling Kommering Oeloe — streken die ver van het handelsverkeer gelegen zijn en w a a r , door gobrek aan personeel, het bostuur niet zulk een directen invloed kan uitoefenen, —
laat de geest onder een gedeelte der bevolking nog te
wenschen ovor.
Omtrent het rijk van Djambi kan alleen vermeld worden
dat de Sultan en de rijksbestierder geene blijken hebben
gegeven van minder goede gezindheid, maar wel van gebrek aan invloed en magt om het rijk naar eisen te besturen.
Volgens geruchten die nu en dan vernomen worden,
moet de toestand in het binnenland treurig zijn. Reeds
hebben cenige doesoenhoofden aldaar , aan de grenzon van
de Rawas wonende, hun wensch te konr.en gegeven om
onder het direct gezag van het Nederlandsch Gouvernoment te komen.
Do gezondheidstoestand in Djambi liet te wenachen over.
Sedert Augustus 1874 heerscht do cholera in meerdere of
mindere mate.
Ojk in het afgeloopen j a a r deed zich wederom hot be«
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treurenswaardig feit voor, dat een inlander een moordaanslag pleegdo op eon Europeesch militair van het gurnizoen, zonder eenige bekende aanleiding. Bestaan er
geen redenen om aan dit feit eene politieko beteekcnis toe
te kennen, do omstandigheid, dat tot nu toe het onderzoek naar de herkomst van den umokmaker, die zich
eonigen tijd in eene naby het fort gelegeu kampong had
opgehouden, even als bij dergelijke gevallen in vorige jaren ,
tot niets heeft geleid, doet echter vermoeden, dat onder
de bevolking een minder goede geost jegens het bestuur
bestaat of wordt gekweekt.
In Maart 1875 begaf zich de resident, vergezeld van den secretaris der residentie en van een ambtenaar ter beschikking ,
met het gouvernementsstoomschip Siak naar Djambi, om
den Sultan to onderhouden over bedoelden moordaanslag
en over andere zaken, in 't algemeen verband houdende
met do naleving van het contract van 1858. De resident
verlangde d a t , in al wijking van hetgeen tot dusver (in
1861, 1867, 1869) gebeurd was, de Sultan (die zijn verblyf
houdt in de doesson Tengah, twee dagreizen boven do
hoofdplaats aan de Ujambi-rivier gelegen) naar de hoofdplaats zou ufkomen, om het eerst aan hem, den vertegenwoordiger van het Gouvernement, een bezoek to brengen.
Dit geschiedde op den 15den M a a r t , nadat de secretaris
met de Siak naar de doesson Tengah gestoomd was om
den Sultan van de komst des residents borigt te geven.
Den volgenden dag bragt do resident den Sultan een tegenbezoek. De ontmoeting liet niets te wenschen over. De
Sultan werd aangespoord om een gestreng onderzoek te
doen naar de schuldigen aan den bewusten moordaanslag,
en om aan het contract van 1858, onder anderen wat de
invoering der vaccine en het verbod tegen slavenhandel
betrof, beter uitvoering te geven. Voorts word er op aangedrongen, dat hy zich ter hoofdplaats Djambi vestigen
zou, opdat de Nederlandsche politieke agent steeds met
hem in aanruking kon komen, en de Sultan niet langer,
zoo als tot dusver geschied was, alles zou overlaten aan
een gemagtigde te Djambi (den pangcran W m o KESOEHO).
De Sultan toonde zich zeer gezind om in alles naar den
wensch van het Gouvernement te handelen, maar liet niet
onduidelijk blijken, dat hij door zijne rijksgrooten werd
tegengewerkt. Voor hot overbrengen van zijn verblijf naar
de hoofdplaats Djambi schenen hem de middelen te ontbreken, weshalve de resident hem hot vooruitzigt opende
op eenige tegemoetkoming in do kosten z'jner huisvesting.
Bij doze gelegenheid werd ook Moeara Kompeh door
den resident bezocht. Het bedrag dor geheven regten was
aldaar van f 42 371 in 1873, tot f 24 360 in 1874 gedaald.
Omtrent de oorzaken van dozen achteruitgang werd geene
zekerheid verkregen.
Sumatras Oostkust. Gedurende do verwikkelingen met
Atjeh werd in deze residentie, uitmakende het gebied van
Siak en onderhoorigheden, zonder eenige buitengowono
middelen, j a zelfs —wegens het afwezen van stoomschepen—
met minder magtsvertoon dan gewoonlijk , de rust overal
gehandhaafd.
De politieke toestand was e r , wat de verhouding der
vorsten tot het Gouvernement betreft, zeer bevrodigend.
De Sultan van eigenlijk Siak is steeds beroid om te handelen in overeenstemming met den vertegenwoordiger van
het Gouvernement. In de houding van den rijksbestuurder
(zie vorig verslag, bladz. 16) valt in den laatsten tijd verbetering op te merken. De aan den Sultan verleende onderscheiding , door zijne benoeming tot ridder der orde van
den Nederlandschen Leeuw (Koninklijk besluit van 12 Mei
1874), heeft ook by den ryksbestuurder en de overige rijksgrooton veel bijval gevonden. De Sultan bood den Gouverneur-Generaal zijne hulde en erkentelijkheid deswege schriftelijk aan.
Do Sultan van Sordang, die vroeger zekere torughoudendheid tegenover ons bestuur aan den dag legde, is veel
ten goede veranderd, sedert — door de meerdere outwikkeling van de Europesche landbouw-industrie ook in het
Serdangsche — zijn naijver tegen Deli verminderd is.
Met de vorsten van Deli on Langkat is do verhouding
uitmuntend. De pas opgetreden vorst van Deli, die door
zijn jeugdigen leel'ty'd dikwijls behoefte aan raad heeft, wendt
zich hiervoor bij voorkeur tot hot bestuur, welks wenken
getrouw worden gevolgd.

In het voormalig gebied van den jang-di-pertoean van
Assahan is de toestand mede bevredigend; de bevolking
gehoorzaamt gewillig oan de bevelen van het voorloopig
bestuur. In den loop van 1874 word aan de hoogbejaarde
moeder van den afgezetten en verbannen vorst, die in 1867
haar zoon naar Riouw was gevolgd, vergunning verleend
om naar Assahan terug te keeren. Deze vrouw, die, zoowel om hare hooge jaren als hare verstandelijke ontwikkoling, bij do bevolking zeer in aanzien is, gedraagt zich
sedert hare terugkomst zeer rustig en houdt zich buiten
alle bemoeyenis met de bestuurszaken. Ook do Battaksche
districten , die van den vroegeren jang-di-pertoean afhankelyk waron en voor zijne belangen destijds de wapenen
hebbon opgevat, schijnen zich met den bestaanden toestand
verzoend te hebben; althans de voornaamste hoofden uit
dio streken bezoeken by herhaling don gouvernementsambtonaar te Tandjong Balei om hunne belangen met hem
te bespreken.
Uit de onafhankelijke landschappen in hot binnenland
worden by don controleur van Laboean Batoe (even als
bij den adsistent-resident van Mandheling en Ankola, zio
bladz. 15 hiervoren) weder aanzoeken ontvangen om onder
Nederlandsch gezag te komen, onder anderen van de
staatjes Oedjoeng Padang, Sie Lange (vergelyk het vorig
verslag, bladz. 17), Oedjoeng Batoe en Si Mengambat
(Broemoon). Alvorens op die aanzoeken definitief te beschikken, zal op last dor Regering (February 1875) een
plaatselijk onderzoek naar den toestand van land en volk
in die stroken worden ingesteld. Het onderzoek zal geschieden door een der ambtenaren uit de residentie Sumatra's
Oostkust, omdat bedoelde staatjes door handelsbelangen
en bloedverwantschap over 't algemeen meer aanrakingen
schijnen te hebben met de benedonlanden aan de Oostkust
dan met de Westkust.
Omtrent de hierbedoolde streken zijn voorloopig de navolgendo inlichtingen verkregen. Zij maken een deel uit
van het stroomgobied der Panei- en Bila-rivieren, en zyn
in drie hoofdlandschappon te onderscheiden, met name
Broemoon , Padang Lawas en Dolog. Broemoen heet de
streek langs de Batang Broemoen of P a n e i ; tot Dolog
behooren de staatjes gelegen aan de Bila-rivier in haren
bovenloop , terwijl Padang Lawas dat gedeelte is , hetwelk
gelegen is tusschen Broemoen en Dolog. Elk landschap is
weder verdeold in een aantal zelfstandige staatjes, waarvan eenige uit eene enkele kampong, doch de meeste uit
eene vereoniging van kampongs bestaan; zoo tellen do
staatjes Oedjoeng Padang en Sie Lange , volgens opgaat
der hoofden , respectivelyk 17 en 12 kampongs. Zij worden , by gemis aan eenig overwegend centraal gezag , maar
al to vaak door onderlinge twisten geteisterd, die de ontwikkeling van het land belemmeren en waarvan volksverloop soms het gevolg is Do geringe getalsterkte der bevolking in de binnenlanden is dan ook gedeeltelijk aan die
onderlinge oorlogen te wyten , ook omdat in vroegere j a r e n
de gevongen gemaakte personen als slaven naar den overwal werden uitgevoerd ; dit laatste heeft eienwel sedert
onze vestiging ook op dit gedeelte der Oostkust geheel
opgehouden. Handel, landbouw en veeteelt zijn de hoofdmiddelen van bestaan; Padang Lawas moet vooral een
aanzienlijken veestapel bezitten. Padi is voor alsnog de
hoofdcultuur; do productie schijnt evenwel in enkele weinige streken niet voldoende voor de behoefte , zoodat soms
invoeren uit de afdceling Laboean Batoe plaats hebben.
Voor de teelt van koffij moeten bodem en klimaat uitne*
mend geschikt zijn.
De handelsbeweging met de afdeoling Laboean Batoe is
in de laatste jaren reeds aanmerkelijk toegenomen en wordt
zeer bevorderd door den uitgestrekten loop der Panei- en
Bila-rivieren , waarvan do eerste bijna de Mandhelingscho
grenzen bereikt, en reeds van Pertibi en Binanga af voor
grooto praauwen bevaarbaar is. Do uitvoer bestaat voornamelijk uit verschillende soorten van getah en rottan ,
was , ivoor, rhinoceroshoorns , karbouwen en runderen.
Hetgeen van landbouw-producten wordt uitgevoerd , bepaalt zich tot een weinig kanoel en koffij. De invoer-artikelen z y n : manufacturen, a a r d e - , ijzer- en koperwerk ,
rijst, padi, zout, kruid, lood, geweren en wapens.
Tusschen don Sultan van Siak en do onafhankelijke
bovenlanden aan de Rokkan-rivier zyn eenige moeyelijkheden ontstaan.
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Eenigen lijd geleden beeft een der radja's aldaar, die
van Kotta lntan (1), een inval laten duen in hut tot Siak
behoorendu district Tapong Kiri , bij welke gelegenheid du
kampong Tobing Tinggi werd afgeloopen en bol hoofd dier
kampong, met nog een paar andere personen, om het loven
kwam. Zelfs werd door K d t a - I n t a n , ter vervanging van
den gedoode, een ander hoofd o\er Tebing Tinggi anngesteld , terwijl later, op last van Kotta-Intan, nog niet
geweld van du bevolking vnn Goenoeng Tinggi word ingevorderd het bloedgeld voor een bij den inval in Tapong
Kiri om hel leven gekomen persoon uit Goenoeng Kandis
(bovenlanden aan du Kamparrivier). Eene daarop gevolgdo
zending van een ambtenaar en een der rijksgrooten van
Siak naar Kotta-Intan had niet het gowenschto resultaat.
Do radja van Kotta-Intan is nu voor 's hands uitgonoodigd
om een gemagtigde te zenden, ten einde door bomiddcling
van het bestuur eene schikking tot stand te brengon.
Do stemming der onafhankelyke Battaks in de bovenlanden van Deli, zoowel jegens het Gouvernement als jegens
do Maleischo vorsten, is kennelyk verbeterd. In die landstreek kwam, naar luid van de berigten die ter Oostkust
ontvangen werden, in do tweede helft van 1874 een gozantschap uit Atjeh, uit IS personen bestaande, waarschijnlijk met de bedoeling om in hot onder Ncderlandsch
gezag staand gebied onrust te verwekken. De B^ttaksche
bevolking had aanvankelijk eene bijgeloovige vrees en ortzag
voor d ze lieden; zij werden daardoor verleid tot allerlei
aanmatigingen ,dio ton sloito aanleiding gaven tot twisten,
welke hun allen het leven kostten. Sedert is vernomen dat
het volk van Alas en Gaijoe het voornemen had om hun
dood te wreken, maar daaraan werd nog geeno uitvoering
gegeven. Ter verdediging van onze grenzen, wanneer die
noodig inogt worden, wordt do in Deli aanwezige troeponmagt voldoende geacht.
Voor zooveel betreft het regtstretksch gouvornementsgebicd in dit gewest (Bengkalis on Laboean Batoe), is de
algemetne veiligheid bevredigend te noemen. Binnen het
gebied der inlandsche vorsten echter, vooral in eigenlijk
Siak, kan aan de daar gevestigde Chinezen nog geene nf«loende bescherming verleend worden. In het vorloopen
jaar werden nog eonige Chin.zen vermoord, gevestigd aan
eene der kleine rivieren tusschen de monding der Siaken Kamparrivieren , en had ook op de Paneirivier een geval
van roof mot moord plaats op oen Cliinesche sampan. In
beide gevallen gelukte het de hoofdschuldigen te vatten.
Do Sultan van Deli bezoldigt sedert oenige jaren een
corps soldaten en een aantal politiodiouaron; deze politiemagt i3 hoofdzakelijk in 't leven geroepen met het oog op
de talrijke Chinezen en andere vreemde oostorlingen, gevestigd op de landbouw-ondornemingen. Met inbegrip van
die in Luugkat en Serdang zijn doze ondernemingen thans
23 in getal, terwijl nog voor 8 nieuwe concessie is vorleend. Zij verkeeren in bloeijenden staat; de hoofdcultuur
is tabak (verg. hoofdstuk O , afd. I , § 2 , sub. 5°). Dat
Deli belangrijk in bloei toeneemt, is onder andoren hieruit
af te leiden, dat d j \erpachting (voor rekening van het
inlandsch bestuur) der in- en uitvoerregten aldaar voor
1875 do belangrijke som opbragt van § 10 000, en du arakpacht $ 8060, tegen respectivelijk 8 7000 en $ 1240 over
1874.
I n d o laatste dagen van 1874 werd door den Sultan van
Siak en zijne ryksgrooten aan eenige Bataviascbe ondernemers concessie verleend voor het delven van tin-ertsen
het ontginnen van woeste gronden in een terrein aan de
Boven-Siakrivier (onder Tapong Kanan en Tapong Kiri),
nadat vooraf de hoofden in de Tapongs daartoo hunne toestemming verleend hadden. Hun is door dun Sultan eenig
aandeel in de te verwachten voordeden toegezegd, zoodra
de door concessionarissen op te brengen schatting (1 pet.
' s j a a r s van de productie, met boding van f 6000 'sjaars
als minimum) hem daartoe in staat zou stollen. Do voornaam-te der Taponghoofden is de bandahara van Petapahan ; deze is dan ook de eet.ige onder hon, aan wien de
Sultans van Siak een ambtszegel uitreiken. De overige
(1) Het landschap Kotta-Intan, bjj de inlanders meer algemeen
bekend onder den naam van Koenta, is gelegen aan den linkerzijtak
van de Kukkanrivier; het bevat twee kampongs: Kotta-Intan (op
inlandsche wjjze versterkt) en Kotta-Lama, beiden aan de Kokkanrivier gelegen, en volgens opgaaf gezamenlijk ongeveer 200 weerbare mannen tellende, die echter grootendeels verspreid wonen.

hundahara's zijn die van Tandoon (Tebing Tinggi), Kasikan ,
Batoo Gadjah , Kabon , Itotta Renah en Aliantan (allen
hoofden der Tapong Kiri). D J Tapong Kanan is zeer weinig
bevolkt; daar buvindt zich dan ook slechts ddn hoofd, do
bandahara van de kampong Sie Kodjang. Do bewoners
van do Taporg Kanan en Tapong Kiri vormon , wat hunne
instellingen betreft, één gehoul, en de aLomoune belanden
der bevolking zijn aan de gezainolyko hoofden toevertrouwd.
Zie overigens omtrent bedooldo concossiu het lager aango*
teekende in hoofdstuk O , afd. I I .
Do vestigingen van Chinezen te Bengkalis, LaboeanBilik aan de Panei-riwer, Aseahan en Deli breiden zich
steeds uit. Die lieden staan meest allen in verbinding met
handelaren te Singapore on Penang, met wier kapitalen zij werken. Chinezen met eigen kapitaal wordon hior
nog weinig aangetroffen
Behalve du door de Regering gesubsidieerde stoomvaartdienst, die de voornaamste kustplaatsen verbindt met
Iliouw als uitgangspunt, bestaat er eene geregelde particuliero stoomvaart tusschen Deli en Penacg met booten
onder Engelsche vlag.
De binnenlandscbe gemeenschap wordt bijna uitsluitend
onderhouden langs do zoo veelvuldige watorwegen; do
behoefte aan landwegen wordt to minder gevoeld, dewijl
de bevolking bijna uitsluitend langs de rivieren gevestigd
is. Alleen in hot Dulischo treft men retds verscheidene
wegen aan , voor voertuigen geschikt. Door de hior gelegerde
troepen werd roedewerking verleend bij het leggen eener
brug over do Deli-rivier in de nabijheid van het kampemont aldaar. Een voldoend net van wegen voor de hoofdplaats Bengkalis is ontworpen en wordt door dwangarbeiders
gemaakt. Aan de \orbetering van de gemeenschap van
Tandjong Balei, hoofdplaats van Assahan , n e t de binnenlanden, wordt sedert eenigen tijd gewerkt; do moerassige
gesteldheid van den bodem is een beletsel, maar mon is er
in geslaagd een voor voetgangers geschikt pad aan te leggen.
De eigenlijke inlandsche bevolking leeft van dun landbouw
en de visscherij. De padi-oogst slaagde in 1874 niet byzonder.
Do gezondheidstoestand was in het afgeloopon j a a r in
vele streken ongunstig; niet alleen heerschte cholera, ook
pokken en koortsen kwamen veelvuldig voor.
Iliouw en onderhoorigheden.
Dozo residentie bestaat,
sodert daarvan het rijk Siak en onderhoorigheden is afgescheiden , u i t : 1°. hot schiereiland Tandjong I'inang, in
vollen eigendom aan het Gouvernement toebehoorendo
(verg. het verslag van 1872, blz. 11); 2°. het onder
souvereiniteit van het Gouvernement staande grondgebied
van den Sultan van Lingga, bevattendo al do eilanden
van dun Eingga-Riouw-archipel on een gedeelte van de kust
van Sumatra benoorden Djambi ; 3°. het aan laatstbedoeld
kustgebied grenzende rijk Indrngiri, Volgens eene van
oudsher besta,unie schikking regeert de Sultan zelf in
den Lingga-archipel, terwijl in den Riouw-archipel en in
do landschappen Mandah en Ueteb, op dun vasten wal van
S u m a t r a , het bestuur door don onderkoning van Riouw
wordt gevoerd.
Omtrent de verhouding van ons bestuur zoowel tot den
Sultan als tot den onderkoning kunnen slechts gunstige berigten gegeven worden. Wat de doorgaans minder goede
verhouding tusschen hon onderling betreft, moet gezegd
worden dat de onderkoning , bij gelegenheid van de uitroiking der orde van den Nederlandschen Leeuw aan den
Sultan (zie vorig verslag blz. 17) dozen alle mogelijke eer
heeft betoond. Overigens is het den resident gelukt om het
geschil, dat sinds lang tusschen beide vorsten bestond over
de wijze van bestuur van het landschap Mandah (zie het
verslag van 1873, blz. 191, in zoover op te lossen, dat
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Eene quaestie die voortdurend tusschen hon blijft bestaan ,
en waaromtrent beiden donzelfden onwil betoonen , is het
afstaan van inkomsten aan de grootwaardigheidsbekleeders
en vertegenwoordigers , die volgens de adat behooren aanwezig te zijn; dien ten gevolge worden de door sterfgeval
als anderszins opengevallen plaatsen alleen aangevuld wanneer zulks hoog noodig is.
Het is bekend dat do bevolking van den Lingga-Riouwarchipel , wat het Maloisch gedeelte betreft, van zecroovers
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afstamt , van de viscbvangst loeft, on zich , als de gelegenheid
gunstig ig , gairnc door diefstal en kleino zooschuimorijen
verrijkt. De omstandigheid dat voel slecht volk , dat uit
Singapore is gevliigt, eeno schuilplaats zoekt op do eilanden
dezer rosidentie, werkt mede ongunstig. Do toestand is
echter beterende, sedert do aanstelling van Rnropoioba
ambtenaren mot hot noodige politiepersoneel.
Van z|jno zijde beijvert zich du Sultan om de bevolking
uan een geregelder leven te gewennen , onder anderen door
het invoeren van do padicultuur op sawahs ; de onderkoning doet niets in dio rigting.
Eerlang zullon do drio ufdeelingon Noord- en Zuid-Bintang
ei. Tandjong Pinang, waar de hoofdplaats Riouw ligt,
tot ddne afdeeling worden vereenigd : de resident is gemagtigd dienaangaande oen suppletoir contract met den Sultan
to sluiten. Do in aanleg zijnde weg tusschen Goenong
Kidjang, de hoofdplaats van Zttid-Bintang , en Tandjong
Pinang moet voltooid zijn , alvorens tot do vereeniging,
zonder nadeel voorden dienst, kun worden overgegaan.
In de afdeeling Poeloe Toedjoe, bestaande uit de afgelegen
Natoena-, Tambi!an- en Anambas-eilandon, waar geen Europee?ch ambtenaar is gevestigd, schijnt de wanordelijke toestand , waarop reeds in 't vorig verslag (blz. 17) werd gewezen, nog altijd aanleiding tot volksverloop te geven.
Mot den resident zal daarom worden in overleg getreden
wat to doen zij om de door den onderkoning in uitzigt
gestelde betere regeling van het bestuur, meer bijzonder
in do Natoenn-groep, werkelijk te doen tot stand komen.
Eigenlijke landbouw-nijverhoid wordt in dit gewest
schier uitsluitend gedreven door Chinezen, die, zoo als
bekend, uitgestrekte gatnbior-en pepertuinen bezitten. Kort
geleden hebben ook een paar Europeanen (Duitschers) eeno
landbouw-onderneming begonnen, en wol op het eiland
Battam. Hunno proeven met do koffijcultuur hebbon echter
niet het gewenschto resultaat opgeleverd; de bodom bleek
to laag en te schraal. Zij zijn thans modo tot do gambioren pepercultuur overgegaan.
Do gezondheidstoestand Hot, uitgezonderd eenige gevallen
van cholera en pokken, niets te wenschen over.
Do staat van zakon in Indragiri, zoomede in do hoogor
genoemde landschappen Mandah en Iteteh , onderging in
1874 goeno verbetoring. Klagten wegons knovelarij kwamen
ter kennisso van hot bestuur, maar kondon niet tot klaarbeid worden gebragt. De resident heeft oonigon tijd geloden in con brief aan den ruim OOjarigen soetan hot verlangen Ie kennen gegeven, diens zoon en vermnudelijkon
opvolger, radja ISMAEI, (zio het verslag van 1873, bladz.
19) to loeren kennen, doch aan den wenk om dezen daartoe
naar Tandjong Pinarg te doen ovorko.nen, schijnt geen
gevolg to zijn gegeven. Daar eon plaatselijk onderzook in
Indragiri dringend noodig blee'v, zou de bij den adsistent-resident van Lirgga bescheiden controleur met ecne
zending derwaarls worden belast.
Een voorloopig gezonden inlandsch ambtenaar bragt uit
de bovenlanden een brief mede van den j a n g di portoean ,
radja PANDAK, het verzoek behelzende, dat het Kwantanfzebied onder 's Gouvernements gezag mogt wordt n gesteld.
Bij gelegenheid der voorgonomene inspectiereis naar I n d r a giri zal naar de ware roden van radja PANDAK'S verzoek
onderzook worden godaan. Voimoodelijk zijn daarbij handelsbolangen in het spel Over te Padang gedane stappen
van dien aard zio bladz 15 hiervoren.
Omtrent Reteh wordt gemeld , dat dit landschap zich
nog niet heeft kunnon herstellen van den in 1853 togen
den panglima besar geroerden krijg. Door het vertrek van
oen deel der bevolking (thans telt het landschap nog ruim
2000 zielen), is de laudbouw zeer achteruitgogaan en vindt
bijna geen uitvoer van rijst en sago meer plaats.
Hunkit. De geest jogens het bestuur, ook van do talrijke
in dit gewest aanwezige Chinezen, is good te noemen.
Do inlandsche en Chinesche ambtonaron leggen veel ijver
aan den dag en hun gedrag is over het algemeen voldoende. Alleen do luitenant di r Chinezen in Soengeislan
en drie ongeschikte Chinesche beambten moesten ontslagen
worden, wegens ernstig vermoeden van medepligtigheid
aan amfioen-smokkelarij.
De geschiktheid der kamponghoofden neemt van lieverlede toe.

Do staat van veiligheid van personen on goedoren is
bovrodigend.
Do rijstcultuur is niet van dien omvang dat daardoor
in do bohoofto der inheemscho bevolking kan worden voorzien ; zij vindt haro middulon van bostaan voornamelijk
in don verkoop van boschprodueton, gambior on klappers
en don aanplant van tweede gewassen; het zijn veelal de
kamponghoofden, die do producten opkoopen en in het
groot van do hand zetten.
Omtrent het zendingswerk onder de Chinesche mynwerkors wordt berigt dat het aantal (Koomsch-katholyke)
bekeerlingen gering is.
BiUiton. Ondor do bovoïking , dio zich thans overal langs
do gebaande wegon in geregoldo kumpongs hoeft gevostigd , vooral onder do Chinozen, heorscht welvaart, zigtbaar onder andoren door het verrijzen van verscheidene
nette woningen.
Do rijstbouw slaagde zeer gunstig.
Van epidemien bleef do bevolking verschoond.
Do op de standplaatsen der districtshoofdon opgerigto
mosigits (Mohamuie laaDsche tempels) worden hoofdzakelijk
door die hoofden en hunne aanverwanten , door de bevolking zelve schaars bezocht.
Tweo verdienstelijke hoofden, do gowezen depati van
Billiton en de luitenant der Chinezen ter hoofdplaat:.,
zagen hunne goedo en langdurige diensten door do Regering boloond met do toekenning der gouden medaille voor
burgerljjko verdiensten.
Westei'-afdeelinj van Borneo. In het Sintangscho bleef
onder de D.ijaksche stammen verdeeldheid heerscheD. I n
de bovenlanden vernam men dikwerf van invallen en rooftogten , welke niet 7elden met moordtooneelen gepaard
gingen. Aan den resident is tot beteugeling van dit kwaad
meerdere vrijheid van handelen gegeven, en het is nu to
verwachten dat in dezen toestand verbetering zal komen.
Eon der voornaamste hoofden van het ton vorigen j a r e
in het Sintangsche gepleegd verzet, zekere PANDONO (zio
vorig verslag blz. 48), is onlangs het bestuur in handen
gekomen. Hij had do wijk naar Serawak genomen , maar
word daar gearresteerd en vervolgens aan den adsistentresident van Sintaug uitgeleverd.
Ondor do Batang-Loepar Dajaks word in de laatste
helft van 1871 van sneltogten weinig vernomen.
De Dajaks van Serawak deden af en toe sneltogten in
ons gebied. Het bestuur van Serawak ging dit zoo veel
mogelijk tegen , doch was niet in staat het geheel te beletten.
In Mampawa ontstonden eenige moeijelijkheden , aangezien de vorst do in zijn rijk gevestigde Chinezen belastingen had opgelegd. Door dezen is danrop een geheim
genootschap opgerigt niet het doel zich tegen de belastingheffing te verzetten. De zaak is echter tijdig in haren
verderen loop gestuit, deels door het krachtig optreden
van don kapthay (Chineschen regent) van Mandhor, deels
dcor andere omstandighedon. Omtrent de bevoegdheid van
den vorst tot het opleggen van belasting aan Chinezen
wordt een onderzoek ingesteld. Ook trachtte doze vorst
wijziging to brongen in eene reeds in 1867 uitgemaakte
quaestio omtrent de grenzen van Mampawa en Sambas.
De getroffen regeling is echter gehandhaafd.
In November 11. kwam in Mampawa de vermoedelijke
troonsopvolger te overlijden. Een ander is nog niet aangewezen.
To Pontianak bleef de rust ongestoord , eveneens in
Montrado en de rijkjes Koeboe , Simpang , Soekadana ,
Matam , Landak , Tajan en Meliouw.
In het laatst van September 1874 heeft de Sultan van
Pontianak eenige dagen te Batavia vertoefd, ten einde
don Gouverneur-Generaal hulde te brengen. In zijn gebied teruggekoerd , rigtto hij eene schriftelijke dankbetuiging aan dien landvoogd voor het hem te Batavia te beurt
gevallen onthaal.
De omstandigheid dat liet Pontianaksch vorstenhuis van
Arabische afkomst i s , waardoor het zich boven alle badji's
en andere Arabieren verheven acht, heelt een gunsligen
invloed, in zoover de Iaatstcn daardoor niets hebben in
te brengen in het gebied van Pontianak.
Omtrent hot sluiten van nieuwe contracten zijn onder-
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handelingen aangeknoopt mot den Sultan van Pontianuk,
in 1872 aan het bestuur gekomen, en met don nieuw opgetreden panorabuhan van Tajun (zie het vorig verslag,
bladz. 18); bij het met eerstgonoomdon vorst te sluiten
contract zal tevens do troonsopvolger worden aangewezen.
In Landak kwam do panembahan to overlijden (NovombiT 1874), en trad de hootdmantri des rijks als
waarnemend vorst op, daar do troonsopvolger, des overledenen oudste wettige zoon, nog te jong was om zelf het
bewind te aanvaarden. Bij eene beschikking van 9 Februurij 1875 werd deze rogeling door de Indische Hegering
bekrachtigd.
De vorst van Simpang, reeds een paar jaren geleden als
zoodanig opgetreden (verg. het verslag van 1873, hlz. 20),
werd bij een besluit van 12 Maart 1875 door het Gouvernement in zijne waardigheid bevestigd.
De gezondheidstoestand in deze residentie was in 187-1
over het algemeen minder gunstig. De bevolking word
geplaagd door cholera, buikziekten on koortsen. Sedort
Janoarij jl. zijn echtor de ziekten allengs geweken.
Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo. De toestand van
dit gewest was over 't algemeen bevredigend. In het ge
deelto dat rogtstreoks onder gouvernementsgezag staat bleven
rust en orde gehandhaafd.
Het districtshoofd der Boven-Doeson, MANGKOESARI,
van wien in het vorig verslag werd medegedeeld dat hij
verraderlijke plannen tegen het Gouvernement koesterde,
bevindt zich nog altijd in do ontoegankelijke binnenlanden
der Boven-Teweh. Hij gaf echter in het afgeloopen jaar
eer blijken van toenadering dan van kwade gezindheid.
Intusschen deod zich in de Boven-Doeson een ander
geval voor, dat vrees deed ontstaan voor verwikkelingen.
Drie vrouwen van den bekenden SOERAPATI , vergezeld van
eenige volgelingen , kwamen uit Moeroeng naar onze bezetting aan de Moeara Teweh, bewerende van SOERAPATI
ontvlugt te zijn, omdat deze ben aangewezen had om bij
zijn afsterven als lijkoffers geslagt te worden. Door het
bestuur werd gelast dezo vrouwen niet terug te zenden,
maar ze do noodige bescherming te verkenen. Alras verspreidde zich het gerucht, dat SOERAPATI de vrouwen met
geweld wilde doen terughalen, en daartoe zijno beide zonen
reeds had afgezonden met eene bende van 300 man. Om
op alle gebeurlijkheden voorbereid te zijn, werd do militaire bezetting aan de Teweh eonigzins versterkt, terwijl
de vrouwen naar Marabahan in veiligheid werden gebragt.
Of deze maatregelen, dan wel andere beweegredenen,
SOERAPATI van zijn voornemen teruggebragt hebben , zekor
is het, dat onze versterking noch de omliggende kampongs
verontrust werden.
De meermalen gebleken zamenwerking tusschen SOERAPATI en de in het oude sultansgebicd nog aanwezige onruststokers, had tevens voedsel gegeven aan do vrees, dat
welligt in de afdeelingen Amoenthai, Bekompai of Martapoera oproerige bewegingen zouden ontstaan. Ken omzigtig
onderzoek heeft echter bewezen, dat de bedoelde hande*
lingen van SOERAPATI zonder voorkennis en medewerking
onzer overige vijanden hadden plaats gevonden.
De geest der bevolking jegens het bestuur is in de afdeelingen Martapoera en Amoenthai bevredigend. I let verdient opmerking, dat juist in de eerstgenoemde afdeeling,
alwaar de zetel van het oude sultansrijk eeuwen lang gevestigd was, en waar in 1859 de zoo lang hardnekkig
volgehouden opstand uitbrak , het vertrouwen der Mohammedaansche bevolking in het bestuur grooter is dan ergens
elders in dit gewest. Intusschen wordt niet uit hot oog
verloren , dat het bestuur steeds op zijne hoede behoort te
zijn tegen opruyingen van vijandig gezinde adellijken en
grooten, vooral bij de minder goedgezinde Mohammedaansche bevolking der afdeeling Bekompai, die van oudsher
bekend staat als oproerig en moeijelijk te besturen.
Omtrent de stemming der Dajaksche bevolking, althans
van de Dajaks die regtstreeks met onze ambtenaren in
aanraking komen, wordt aangetookend , dat zij jegens het
Europeesch bestuur gunstig is. Hier worden meer bepaald
bedoeld do Dajaks van Siong en Patei, de Bergdujaks in
de afdeelingen Amoenthai en Martapoera, alsook de bewoners van Kwala Kapoeas en Kahujan. De Mohammedannscho godsdienst breidt zich meer en moer onder hen uit.
Met de (onafhankelijke) Dajaks in de diepe binnenlanden

der Kapoeas on Boven-Kahajan komt het bestuur weinig
of niet in aanraking.
In den toestand der tot deze residentie bohoorende rijken
en landen, waarvan hot bestuur aan inlandsche vorsten
en hoofden is overgelaten, valt weinig verandering to
bespeuren. I)i> bevolking staat daar op een lagen trap van
ontwikkeling, terwijl de vorston en hoofden niets ten koste
leggen om hierin eenige verbetering te brengen; alleen
onder dat gedeelte der bevolking, hetwelk op plaatsen
gevestigd is waar handelsverkeer met Europeanen en Chinezen bestaat, is eenige beschaving doorgedrongen.
Het grootste on zeker belangrijkste der bedoelde i ijken
is het leen rijk Koutei op de Oostkust, met eene bevolking
van ruim 235 000 zielen. De Sultan van Koetei bezocht
in don loop van 1874 Soerabaija, bij gelegenheid van het
huwelijk van een zijner zonen met eene dochter van den
regent van Soerabaija. In het loopendo j a a r dacht bij zich
andermaal naar J a v a te bogeven , ten einde den GouverneurGeneraal zijne opwachting te komen maken. Te Samarinda,
de belangrijkste hnvenptaats van Koetei, houden oen paar
Europeanen verblijf tot het drijven van handel, waaronder
één als agent van eeno Hongkongsche firma (vergelijk hot
verslag van 1872, bladz. 213).
Behalve Koetei belmoren tot het oostelijk deel dezer
residentie nog de kleinere leenrijken Fassir, Sambalioeng,
Goenoeng Taboer, Boeloengan en Pegattan en Koessan , do
drie eerste elk met ruim 40000, Boeloengan met ruim 53000
en Pegattan en Koessan met ruim 10 000 zielon , en voorts
nog verschillende kleinere landschappen , mot een zielental
tusschen de 800 k 4000, die tot het regtstroeksch gebied
van hot Gouvernement behooren , doch waarover het gezag
is toevertrouwd aan inlandsche hoofden of grooten, die
door het Gouvernement zijn aangesteld en van eene instructie voorzien (verg. het vorig verslag, bladz. 74). Hunne
inkomsten vinden zij uit zekere toegestane heffingen.
De rijstbouw, de inzameling van boschproducten en hier
en daar ook het graven van steenkolen zijn algemeen de
voornaamsto middelen van volksbestaan. Ter hoofdplaats
Goenoeng Taboer hebben twee Makassaarsche huizen
agenten; ook is aldaar sedert jaren een Engelschman gevestigd, die met verscheidene schepen handel drijft op
Singapore. Voor de levering van steenkolen is in lb73
door eene Bataviasche firma een contract aangegaan met
eenige hoofden van Passir.
In laatstgonoemd rijk hadden eenige onlusten plaats,
voornamelijk ontstaan door de aanmatigende handelingen
van eenige rijksgrooten, die de Sultan niet by magte was
te onderdrukken. Het bestuur kwam echtor tusschenbeide
om den Sultan in zijn gezag to handhaven en maakte eenige
regelingen, die het rijk ook vorder tegen de woelingen van
eerzuchtige grooten kunnon vrijwaren.
Overigens werd in de verschillende staten en landschappen do rust nergens verstoord. Alleen bestond duurvoor vrees in Boeloengan, waar in November 1873 de
toenmalige Sultan, en in April 1874, vóór dat nog een
nieuwe troonsopvolger was aangewezen, de nieuw opgetreden
vorst was komen te overlijden. Het aanwezen van verschillende partijen, die elk haar eigou candidaat op den
troon wilden zien, gaf aanleiding tot een toestand van
regeringloosheid, die, bij eenigzins langoren duur, tot een
binnenlaodschen oorlog dreigde over te slaan. De adsistoutresident voor de Oostkust kwum echter nog tijdig genoeg
om dit uiterste te voorkomen en de vijandige partijen te
bevredigen. liet bestuur werd voorloopig toevertrouwd aan
DA.TOE MOELANA, oom van den laatst overleden vorst en
neef van wijlen den ouden Sultan. Daar DATOE MOELANA
de magtigste on invloedrijkste der pretendenten is en daarbij
vele goede eigenschappen bezit, bestond er gegronde hoop
dat hij de rust zou weten te handhaven. In April jl. heelt
de Gouverneur-Generaal do gedane keuze bekrachtigd.
Van zeeroof in de wateren van de Oostkust wordt weinig
meer gehoord. Even als in 1873 zyn ook in het verstreken j a a r geen Soloksche rooverspraauwen in die wateren
gezien. Volgens recente berigten hadden zich evenwel
in April j l nabij Poeloe Pandjang zecroovers vertoond,
en waren toen op verschillende plaatsen door de hoofden
gewapende praauwen uitgerust om in het opsporen behulpzaam te zijn. De botoonde inspanning is in zoo ver
niet vergeefs geweest, dat door Zr. Ms. stoomschip
Admiraal van Kinsbergen cen drietal grooto rooversvnar*
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tuigen worden bcmagtigd, waarvan wel is waar de roovers
hadden weten te onlkonen , doch waarop een 'Jtal geroofde
menschon werden gevonden, nf'komsti,' van Berouw en Koetei,
die natuurlijk do vrijheid herkregen en in de gelegenheid
gestold werden naar hunne woonplaatsen terug te keeren.

Regering dien hoofdambtonaar de gevraagde vergiffenis te
schenken, mits TAIDI zich openlijk verootmoedigde. Kun
en ander had plaats in Docomber 1874. Toen do gouvurneur bij dio gelegenheid andermaal Bonerate bezocht, waar
inmiddels een Kuropeesch beambte was achtergebleven , was
reeds veel van de vroegere wanorde verdwenen. De wegon
Celebes en onderhoorijheden. Hoowol het verzet van waron vorbetord, wachthuizen waren opgerigt, de k a m KRAF.NG BONTO BONTO en zijne zonen nog niot bedwongen pongs zagen er zindelijk uit en de wtinigo hoerondiensten
werd en eonige ongeregeldheden plaats vonden op hot worden gewillig volbragt. Wekelijks werd door don gozageiland Bonorate, wordt do algcmeeno toestand van Celebes voorenden beambte vergadoring met de glarangs gehouden
en onderhoorigheden over 1874 zeer gunstij: genoemd. tot het bespreken en afdoen van politiezaken; terwijl do
D J hoofdplaats Makassnr werd in November 1871zwnargo- achterstallige belasting reeds spoedig geheel was aangeteistord dooreen hevigen brand, vermoedolyk ontstaan door zuiverd. Do handelsbeweging blijkt niet onaanzienlijk on
hot inslaan van den bliksem. Niet minder dan 771 huizen, belooft too te nemen. Van don in- en uitvoer wordt thans
voornamelijk in kampong Malajoe en gedeeltelijk ook in behoorlijk aangifte gedaan en deze beliep in de traanden
kampong VVndjo en hot Chinesche kamp, werden geheel of September—November 1874 rospeclivelijk f 33 C70 en
regent, die vroeger buiten Bonogedeelteiyk in de asch gelogd. De schade word begroot op f 13 937. De (waarnomende)
la( z c
nu
op het eiland zolf gevestigd.
f' 1 288 335. In de door de ramp ontstane behoeften rate verblijf hield , * l ' h
werd, zooveel en zoo spoedig als het kon, voorzien.
In de Noorderdistricten bleven alle pogingen, die door
Op godsdienstig gebied hadden geene bewegingen plaats. de expeditionaire troepen aldaar op hunne druk voortgezette
In de gouvornementslanden is de invloed van dehadji's patrouilletogten werden aangewend om KRAENG BON ro
op de bevolking over het algemeen zeer gering. In de BONTO en zijne zonen in handen te krijgen, vruchteloos.
vorsten landen is dat niet overal zoo; in Sidenreng, Mandhar Trouwens schenen zij zich niet onder het bereik onzer
en op Soembawa zijn zij in groote eer en aanzien. Dit troepen te durven wagen , en van vijandelijkheden hunneris, wat de twee eerstgenoemde landen betreft, ook het zijds werd weinig anders vernomen , dan dat zich nu en
geval met de daar wonende Arabieren, die er dik- dan in de eene of andere kampong een kleiner of grooter
werf aanzienlijke betrekkingen bekleeden. Ook komen getal kwaadwilligen hadden opgehouden, wier verschijning
van tij 1 tot tijd Arabieren op Celebes, die giften inzamelen; steeds van zeer korten duur was, daar zij reeds weder
zij stellen zich daarbij aan als groote ijveraars voor het verdwenen waren wanneer de militaire magt ter plaatse
geloof, verbieden aan de mannen het dragen van gouden aankwam. Ofschoon van dezo hunne strooptogten, waarbij
en zilveren sieraden en aan de vrouwen het ongesluijerd karbouwen geroofd en soms brandschattingen gevorderd
gaan. Daar zij evenwel, zoodra zij geld genoeg bijeen werden , de bevolking het meeste leed, spreiddo deze slechts
hebben, naar hun land terugkeeren, is hun invloed slechts zelden geestkracht genoog ten toon, om aan de roovers hun
voorbijgaande. In Sidenreng schijnen deze bedelende buit weder te ontnemen of' de gevorderde brandschatting
Arabieren het best te slagen; zij kunnen daar rekenen op te weigeren, terwijl het haar bij eon eendragtig optreden
de hulp van den kroonprins, die zeer fanatiek is. In niet moeijelijk zou geweest zijn de roovers te verdrijven.
dat rijk heeft over het algemeen de Islam zijne vurigste
Waar een paar malen onze troepen de kwaadwilligen
aanhangers; de haat tegen de Christenen is daur het felst. op het spoor kwamen , moest de ontmoeting zich bepalen
De heidensche Alfoeren, die do binnenlanden (met name tot een vuurgevecht uit de verte, daar zij nimmer stand
hot midden en het zuid-oostelijk schiereiland) van Celebes, hielden , maar zich steeds, door het terrein begunstigd ,
zoomede het gebergte van Bima (Soembawa) bewonen, uit de voeten wisten te maken. De laatste (en belangrijkste)
gaan langzamerhand tot den Islam over.
ontmoeting van dien aard had plaats in November, toen
De hooger bedoelde ongeregeldheden op Bonerate werden eene bende van naar schatting 300 m a n , onder do bevelen
veroorzaakt door zekeren DAENG T A I D I , die reeds in 1873 van een paar van BONTO BONTO'S zonen, die zich nabij
de bevolking van genoemd eiland (behooronde tot do afdee- Bontang, op het grondgebied van Lamoeroe (Bjni) , v t r ling Saleijer) had woten over te halen om de betaling van zameld had, met verlios van 2 dooden, van onze "reuzen
de haar opgelegde belasting te weigeren. DAENG T A I D I verjaagd en uiteengedreven werd.
was vroeger hoofd van Bonerate geweest, tijdens dat eiland
Sedert hebben BONTO BONTO en zijne partijgangers zich
vóór 1860 nog onder Boni stond. Hij trachtte in Mei 1874 rustig gehouden en heeft eerstgenoemde zelfs pogingen in
zelfs den (waarnemenden) regent van Bonerate te overreden 't werk gesteld om met het bestuur in aanraking te komen.
om mot hem gemeene zaak te maken, voorgevende dat het In 't laatst van 1874 kwam namelijk, door tnsschenkomst
Gouvernement doir don oorlog met Atjeh geene magt ge- van den Lebakkangschun prins KRAENG KALOEWARANG
noeg meer te Makassar beschikbaar had om Bonorate te (een vollen neef van den regent van Lebakkang en zusters*
tuchtigen.
zoon van KRAENG BONTO BONTO), den adsisto .t-resident
Nadat verschillende pogingen, om de bovolking door dor Noorderdistricten een brief'ter hand , vermoedelijk door
overreding tot haar pligt te brengen, mislukt waren, werd of namens BONTO BONTO geschreven, inhoudende diens
door de aankomst van Zr. Ms. stoomschip Sumatra, waarop bereidverklaring om onder zekere voorwaarden in onderte Makassar een detachoment infanterie van 50 man werd werping te komen. Het bestuur heeft daarop getracht langs
ingescheept, aan den gouverneur de gelegenheid gegeven dienzelfden weg meer zekerheid omtrent de bedoelingen van
om persoonlyk, des noods met geweld, de noodige voor- BONTO BONTO te verkrijgen en is daarin aanvankelijk goslaagd. Bedoelde prins heeft namelijk gelegenheid weten
zieningen te nemen (Junij 1874).
Een civiel ambtenaar, die zich met de genoemde mili- te vinden (Februarij 1875) om in de kampong To M a m taire magt en de landingsdivisio dor Sumatra terstond aan poewa in 't geheim den opstandeling te ontmoeten, en bij
wal begaf, deed vruchtelooze pogingen om de bevolking dio gelegenheid heeft deze den brief'als van hem afkomstig
goedschiks tot onderwerping te brengen, en toen de gouver- erkend en tevens verklaard gaarne in genade to willen
neur zelf daarop te vergeefs had getracht de saak in der worden aangenomen , mits hem eerst zijne bezittingen (die
roinno te schikken, keerden allen aan boord terug, en het Gouvernement onder het beheer van boedelmeesteren
werd bevel gegeven DAENG TAIDI'S woning met eenige heeft gesteld) werden teruggegeven , waarna hij te Makassar
granaten te bewerpen, waardoor een paar huizen in brand den gouverneur hulde zou komen brengen. De Indiocbe
geraakten. Dit had de verlangde uitwerking; immers toen Regering heeft dien hoofdambtenaar van instruclien voorzien
de troepen vervolgens andermaal voet aan wal zetten en omtrent de aan KRAENG BONTO BONTO te stollen vooreen togt binnen 's lands maakten, kwamen zoowel de bc- waarden , dio zoo weinig hard zullen zijn als met 's Gouvervolking als hare hoofden in onderwerping en vlugtte de netnents waardigheid en belangen is overeen to brengen.
hoofdaanlegger van het verzet naar de wildornissen, waar Do gouverneur koestert de hoop, dat die voorwaarden
hij zich eonigen tijd schuil hield. Weinigo weken latei- (vooral de toezegging dat hij niet buiten Celebes verwijderd
bood echter DAENG TAIDI zijne onderwerping aan , en daar zal worden) aan de onderwerping van KRAENG BONTO BONTO
oeno weigering van genadebetoon, vooral bij TAIDI'S aan- bevorderlijk zullen zijn , on meent dat daarop te meer kans
verwanten, die tot de meest pogoede inwoners van Bono- beslaat, omdat hij in den laatsten tijd uit do vorstenlanden
rate behoorden, naar de meening van den gouverneur, geen hulp en medewerking in zijn verzet meer schijnt to
blijvende verbittering «ou wekken, magtigde de Indische ontvangen.
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Om den Kraeng vertrouwen in te boezemen , is in de I
laatste maanden van onzen kant het maken vau patrouilles
gestaakt.
In het nfgeloopeii jaar was zijn aanhang onder anderen
reeds verzwakt geworden door de uangenomen onderworping (Augustus 1874) van zekeren TAROLLONG (do zoon
van een prins uit Tanette), die vrijwillig do z(jdo der opstnndelingon verliet en zieh sedert in zijne vroegere woonpluats heeft teruggetrokken.
Kort te voren was nog oen ander zijnor voornaamste aanhangors, zekere POEWA TANI , die reeds vóór don opstand van
KRAENG HONTO UONTO in menige ongeregeldheid de hand

gehad had, op hot eiland Groot Harrang gearresteerd.
Ann een anderen onruststoker, den gewezen matowa van
Tjamha Tjamba (regentschap Maros), die mede reed'sedert
jaren het noorden dor afdceling Noorderdistricten onveilig
maakt, is onlangs (Maart 1875) eene belangrijke nederlaag
toogebragt tu Assaloong Toaradjaö, op de grens vnn de
bergregentschappen en Lamoeroe. Door oen klein detachement infanterie (30 man), ondersteund door eenigebevoU
kingspatrouilles, werd hij van daar verdreven , mot achterlating van 12 dooden en tal van gewonden. De overigen,
waaronder de aanvoerder, ontkwamen op Lamoeroesch
grondgebied. Voorloopig zal iu de streek, waar geageerd
is , eeuige militaire magt gelegerd blijven (te Tondong Koera),
om den ex-matowa te beletten zich over het geleden verlies op de bevolking te komen wreken. (1)
Onze verstandhouding met het bondgenootschappelijke
rijk G o a , dat schier geheel tusschen de gou vernemen tg •
landen ingesloten ligt en waarmede het bestuur bijna
dagelijks in aanraking komt, liet steeds niets te wonschen
over. Over het algemeen voldoet de torst vrjj wel aan de
velo verzoeken die hem gedaan worden tot uitlevering van
misdadigers.
Het vorstendom Barroe, bestuurd door de echtgenoote
van den kroonprins van Goa (2), en het daaraan grenzende
leenvorstendom Tanette gaven hot Gouvernement geeuorlei
redenen van klagen. Hetzelfde kan gezegd worden van het
aan de zuidwestelijke punt van Celebos gelegen rijkjoLuikang.
In Augustus 1871 bragt de gouverneur zijn jaarlijksch bezoek
aan Tanette. Er heerschte , ook in hoi onderhoorige Lipokasi,
eene gowenschto rust en de bevelen der leenvorstin werden
in den laatsten tijd beier opgevolgd dan vroeger. De cholera
had er opgehouden te heerschen en betrekkelijk weinigslagtoffers gemaakt. Wegen en bruggen in Tanette werden in
goedon staat van onderhoud aangetroffen.
Omtrent Honi valt niets bijzonders te vermolden.
In de verhouding met Sidenreng en Soppeng is sedert
het daaromtrent in het vorig verslag medegedeelde geene
verandering gekomen. Overtuigd vau zich jegens het Gouvernenient niet zoodanig te hebben gedragen als van een
bondgenoot verwacht mag wordou , schynt Sidenreng zich
tot verzet gewapend en zelfs, in den aanvang van 1874,
met Wadjo een defensief verbond aangegaan te hebben
voor het geval het Gouvernement besluiten mogt het don
oorlog to verklaren, waaraan echtor door de Regering niet
gedacht wordt. Wat Soppeng aangaat, de vorst van dat

rijk, zoomode enkele prinsen, zy'n jegens het Gouvernement
niet slecht gezind, maar het ontbreekt den vorst zoo geheel
aan magt en invloed over de vole woelzieko vasallen, die
de vorschillondo deelen van het rijk besturen , dat dozen
doen wat zy verkiezen , en velen van hen , tot vóór weinige
maanden, zich zelfs niet ontzagen o m , in weerwil van
de goede verstandhouding tusschon hun vorst en het
Gouvernement,

met

KRAENG

HONTO

HONTO

en

andere

opstandelingen tegen het Gouvernement zamen te spannen.
Met de rykjes Sooppn, Sawietto, Alieta en Kappang,
die met Sidenreng het bondgenootschap der Adjatappurnng
uitmaken , had geen regtstreeksche aanraking plaats. Van
deze vier staatjes is Ruppang geheel en Sawietto grootendeels op de hand van Sidenreng, maar tusschen dit rijk en
Soeppa en Alieta bestaat van ouds eene grooto verwydering, die haar oorsprong vindt in het streven van Sidenreng
om zich ten koste van de overige staten vao de Adjatapparang
te verryken.
De Mand har-staatjes , wier houding sedert de expeditie
van 1872 alle reden tot tevredenheid geeft, ontvingen
iu het ufgeloopen jaar een bezoek van den gouverneur,
toen deze van zijn bezoek in Tontoli en de staatjes aan
de Palosbaai met Zr. Ms. stoomschip Sumatra naar Makassar
terugkeerde. Met de vorsten van Mamocdjoe, Madjeno en
Halangnipa (de plaatsen waar de gouverneur vertoefde) werden
besprekingen gehouden en hun de noodigo wonken gegeven ;
de vorst van Madjene, over wions bestuur de bevolking
weinig tevreden w a s , omdat hij do leiding der zaken
te veel aan anderen overliet, werd onder anderen aangemaand zich meer aan het welzijn van zijn volk te
laten gelegen liggen. Overigens werden goene klagten
vernomen. D J tijdens do expeditie in Halangnipa aangelegdo wegen verkeerden in vry goeden staat en waren
blijkbaar onderhouden, eene omstandigheid, waarop in de
vorstcnlanden op Celebes schaars te wijzen valt. T e
Mamoedjoo vernam de gouverneur, dat zich te Karosa,
eene kampong gelegen ten noorden van en behoorende aan
Mamcedjoe, twee Europeanen (een Nederlander en ren
Engelschman) tijdelijk badden nedergezet tot den aankap
en inloop van rottan en dammar (hars) vo;>r rekening eoner
handolsfirma te Batavia, en dat deze personen het inlandsch
bestuur geen stof tot klagten gaven. Binnenlandscho r.eschillen zijn in de bedoelde staatjes niet zeldzaam; maar
zoo lang daardoor niet aan de waardigheid der Regering
en aan de bestaande contracten wordt te kort gedaan,
houdt het bestuur zich zoo veel mogelijk daar buiten. Zoo
heeft de gouverneur, toen do hoofden van Madjene hem
lieten kennis geven dat de hadat en het volk besloten
haddon tot afzetting van den verst en in zijne plaats roeds
een ander gekozen w a s , daarmede genoegon genomen, en
slechts er op aangedrongen dat de gekozene, in opvolging
vau art. 22 van het contract dd. 14 December 1667, het
bewind niet zou aanvaarden dan na zich vooraf schriftelijk
te hebben verbonden tot de getrouwe nakoming van hot
contract. Daar do nieuwe vorst inmiddels was komen te
overlijden, werd nu als zoodanig door den hadat gekozen
de broederszoon van den vorst van Tjenrana en P a m baoewang, zekere SANGKILANG, die in persoon naar Makassar kwam (December 1871) tot beëediging van het contract.

(1) De bezetting te Ijaniba (zie vorig verslag, bladz. 47) werd
In Tontoli en de staatjes van de Palosbaai — voor het
den 31 sten December 1874 ingetrokken.
Omtrent de standplaatsen van liet expeditieeorps in de Noorder- eerst sedert 1867 door den gouverneur bezocht (Julij 1871)
distrieten valt overigens te melden dat bet hoofdkwartier gevestigd — werd de toestand over het algemeen zoor bevredigend
bleef te Pangkadjene. liü liet eind van 1874 was van daar een de- bevonden. De rust en tevredenheid onder do hoofden on
tachenient gelegerd te Taraweang, genoogzaam sterk om dagelijks
in verscliille-de rigtingen patrouilles uit te zenden, ten einde op bevolking lieten in het ondor 's Gouvernements re^tstreeksch
die w(jze de grens van Lamoeroe in h°t oog te bouden. Voorts gezag staande gedeelte van Tontoli (kampong Harot) niets
was ee.i kleiner detachement geposteerd in een der kampongs be- en in bet gebied van den vorst, voor zoo veel was na te
westen den weg van Segiri. bestemd om Lebakkang te obser- gaan , weinig te wonschen over. De bevolking dor kampong
veren in verband met de patrouilles die dageljjks van het hoofd- Baroe, waar nog al veel handol met Singapore en de Oostkwartier uitgingen. De gezondheid der troepen was in 187* over
liet algemeen zeer bevredigend. Het aantal zieken dat zieh gemiddeld kust van Borneo gedreven wordt, was sedert 1867 toegein de ambulance bevond, bedroeg, volgens de maandrapporten, nomen. Do cacao-cultuur evenwel, dio zich destijds zoo
gunstig liet aanzien en voor Tonloli eono nieuwe bron van
van 22 tot 85.
In een inspectierapport van den militairen kommandant van Celcbt"! welvaart beloofde te worden, was ten gevolge der bekende
dd. 20 Maart jl., wordt met lot' gewaagd -an de flinke houding ziekte, die zich ook hier in de boomen openbaarde, geheel
en den goeden geest der expeditionaire troepen; ook het kampc- te niet gegaan. Te Donggala in de Palos-haai had degounient te Pangkadjene werd in goed bewoonbaren staat bevonden. Te verneur eene ontmoeting met de vorsten van Donggala, Palos
Taraweang is door de troepen eene loods te hunner huisvesting op"i Magen, zoowel om gezondheidsredenen als om de kampongbc- en Towaëli. Geschillen onderling of met hunne naburen blewoners te ontheffen van den last om hunne woningen tot legering ken niet te bestaan, hetgeen voor oen groot gedeelte was toe
der troepen af te staan.
te schrijven aan de bemoeijingen van den luitenant van Kalangkangang, ho.it d vnn de Boeginesche nederzetting in de
(2) Deze vorstin is in Jun(j jl. overleden. Het Gouvernvuient Palosbaai, dio aan het Gouvernement zeer gehecht is en
verliest in haar eene trouwe bondgenoote.
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up de bedoelde, weinig ontwikkelde vorsten veel invloed
ten goede uitoefent. Ter belooning zijnor goode diensten
werd aim dit hoofd do titel van kapiti in en aan zijn zoon
die van luitenant verbond.
Was de Palosbaai vroeger hot toovlugtsoord van zee.roovers en misdadigers, niet ulleen uit Celebes zelf', muar
ook van de noordoostkust van Borneo, en leefden de
vorsten toen gedurig in onderlinge vijandschap; thans
wordt aldaar noch door zeeroovers noch door andere misdudigers eone schuilplaats gevonden, en bestaat tusschen de
vorsten aan do kust de ineesto eensgezindheid. Ook hier
brengt do handel met Borneo's noordoostkust on met Java
en Singapore welvaart ouder de bovolking.
Omtrent Loewoe, aan de noordelijke bogt van do golf'
van Boni, valt te melden, dat de met dit rijk hangende
zaak over de plundering (in 1870) eoner te Pontianak to
huis behoorende bark in 1874 geheel vereffend werd door
do afbetaling van den laatsten termijn der opgelegde
schadevergoeding van f 3200. 1).) staat van zuken aldaar
wordt over het algemeen bevredigend genoemd.
Van Laiwoei kan weinig gezegd worden. De vorst on de
inheemscho bevolking zijn Alfooren, die nog op een zoo
lagen trap van beschaving staan , dat zij elke ontmoeting
met Kuropeanen zoo veel mogelijk vormijden. De Italiaansche natuuronderzoeker dr. O. BECCARI hield zich gedurende
het afgeloopen j a a r verscheidene maanden in deze streken
op. Naar aanleiding van door hom en anderen gezonden
berigten, als zouden de kusten van het zuidoostelijk schiereiland van Celebes door zeeroovers worden verontrust,
werd in Julij 1874 Zr. Ms. stoomschip Sumatra derwaarts
gezonden. Het gelukto echter niet om zeeroovers op het
spoor te komen.
De verhouding met Boeton was bovredigend. Als gewoonlijk kwam weder in het afgeloopen j a a r een gezantschap van dit eiland naar Makassar om den gouverneur
hulde te brengen. Het nieuwe in Maart 1874 door den
Gouverneur-Generaal bekrachtigde contract (1) (zie het
vorig verslag, bladz. 20), werd in December 1874 plegtig
aan den Sultan uitgereikt door den secretaris voor inlandscho
zaken te Makassar, die zich daartoe met Zr. Ms. stoomschip
Banka naar Boeton had begeven. Bij die gelegenheid werd
vernomen, dat in November to voren eonigo door den Sultan
daartoo uitgezonden praauwen nabij Kabeina waren slaags
geweest roeteen 8tal roovershoof'den, die echter, nadat een
hunner praauwen door het geschut der Boetonnezen was
vernield, met achterlating van een gesneuvelde, badden weten
te ontkomen. Weinige dagen later werd, vermoedelijk door
dezelfde praauwen, een stoute aanval gedaan op een kampong
aan de zuidkust van Saleijer, waarbij 5 personen werden
vermoord en 29 geroofd. Daar de roovers vermoed werden
van Ceram of eenig ander eiland in de Motukkon afkomstig
te zijn, is te hunner opsporing, en tot bevrijding zoo mogelijk
van de ontvoerde karnpongbewoners, de medewerking ingeroepen van do residenten van Amboina en Ternate. De
pogingen daartoe, zoodra mogelijk in den omtrek van
Saleijer in 't werk gesteld, waren vruchteloos.
Ook met de vorsten van Bima, Soembawa, Dompo en
Sanggar, allen op Soembawa, bestond voortdurend eene
goede verstandhouding. De Sultan van Soembawa bragt
in November 1874, vergezeld van zijn kleinzoon, den
tomilalang van Soembawa, en tweo andere rijksgrooten,
den gouverneur een bezoek to Makassar, bij welke gelegonbeid een nieuw contract met hen werd gesloten. In
de gemeenschap met Bima kwam in het afgeloopen j a a r
eene groote verbetering; dio plaats wordt thans maandalyks door de zcogenaamde Molukkenboot op hare rei/en
tusschen Makassar en Timor aangedaan.
Menado. Do nlgemeene toestand dor Minahassa was
gedurende hot j a a r 1874 bevredigend.
De oogst der voedingsmiddelen (rijst t n djagoeng) was
zeer groot en overtrof dien van vroegere jareu ; de kulfijproductie was eveneens aanzienlijk, waardoor eene belangrijke som gelds onder het volk kwam.
Handel en ny verheid genoten in hot afgeloopen j a a r een
gewenschten bloei. De proefaanplant van tabak door oon
particulier in 1873 ondernomen, slaagde vrij goed; hij
(1) Itoeds aan de .Staten-Generaal medegedeeld (zie de stukken
Üer zitting 1874- 1875: t l . )

tracht aan zijne onderneming uitbreiding te geven. Over
do voor hot eerst in de Minahassa (to Tomohon) gehouden
veetentoonstelling, zie men lugor hoofdstuk O , afd. I ,
§ 2 , sub 12".
In sommige districlon veitoondo zich do cholera, maar
overigens kwamen gamn volksrampeu voor.
Du inlandscho hoefden beijverou zich over 't algemeen
om hunne kinderen eene goode opleiding to verzekeren;
velen laten hunne zonen du gouverneinents lugoro school
bozoeken.
Op godsdienstig gebied valt aan te teekenon, dat do
Christelijke goJsdionst geene morkbare uitbroiding hoeft
ondergaan, evenmin do Mohammedaanscho.
Do gesteldheid der inlandscho rijken buiten de Minuhassa
onderging weinig verandering.
De invoering eenor nieuwu bestuursregeling in Gorontalo
on do kleinere Gorontalosche landschappen Limbotto , Bone,
Attiugola en Boalemo zal vooreerst nog in advies moeten
blijven, duar de tegenwoordige inlandscho bestuurders,
niettegenstaande do voortgezette onderhandelingen (vergel.
het vorig verslag, bladz. 20), weinig geneigdheid toonen
om van hunne regten afstand te doen , en zonder hunne
volledige toestemming geene sprake zal mogen zijn van de
invoering van regtstreeksch Europeesch bestuur, waartoe
oorspronkelijk alleen daarom magtiging is verleend, omdat do
toenmalige radja's nadrukkelijk verzocht hadden om van hun
regt van zelfbestuur ontheven te worden (vorgol. het verslag
van 18G4, blz. 19). Van die radja's is thans nog alleen
overgebleven de radja van Gorontalo; de overigen, inmiddels overleden of op verzoek ontslagen, zijn niet door
anderen opgevolgd geworden, omdat, bij invoering der
reorganisatie, do waardigheden van radja en rijksgrooten
toch zoudun komen te vervallen (verg. het verslag van
1873, bladz. 92). Bedoelde radja nu had persoonlijk weinig
bedonkingon tegen de voorgenomen verauderingen, maar
hij werd beheerscht door den invloed der overige belanghebbenden, die liever du bestaande orde van zakon wilden
doen voortduren en daarom hunne toetreding afhankelijk
stolden van bedingen, ouder anderen ten opzigte van de
diensten der bovolking aan de hoofden, het behoud van
waardigheden, enz., welke met de strekking der ontworpen nieuwe bostuursinrigting kwalijk waren overeen te
brengen. (1)
Van de rijtjes langs do noordkust van Celebes valt alloon
to meidon, dat in Kaidipang eene grensquaestie met Attingola (Gorontalo) werd bijgelegd, en dat zoowel in Bolang
Itam als in Bolang Oeki nieuwe radja's verkozen en door
het Gouvernement in hun ambt bevestigd werden.
Mot Zr. Ms. stoomschip Bali worden in het afgoloopen
jaar door don resident de Sangir-en Talaut-eilanden bezocht,
bij welke gelegenheid op Salibaboo (behoorende tot laatstbodoelde groep) tevens een nader onderzoek is ingesteld
omtrent de handelingen van twee vroeger aldaar gevestigde
ondernemers, van wie in het vorig verslag, bladz. 21,sprake
was. Aan een hunner, wion geene feiten schenen te kunnen
worden ten laste gelogd, dio aanleiding gaven hem inliet
iugesteldo strafgoding te betrekken, is in Maart j l . vorgund naar Salibaboe terug te keoron om zjjue onderneming
voorloopig voort te zetten. Van eone vergunning tot definitievo vestiging esnw landbouwonderneming op Salibaboe
meende de Indische Begering zich in de gegeven omstandigheden nog te moeten onthouden.
Van de radja's op do Sangir-eilanden zijn in 1874
die van Siauw en Manganitoe te Menado geweost. T u s schen laatstgenoemd rijkje en Taboekan was in 1873
eene schikking tot stand gekomen betreffende do grenzen
van elks gebied en do beschikking over grond van Taboekan ten behoeve van Manganitoe. Nadat nog nader het
gevoelen van de betrokken radja's en rijksgrooten daarovor was ingewonnen, werd in 1874 de acte, waarbij de
quaestieuse punton geregeld waren, door den resident
goedgekeurd. Op het eiland Tangoelaudang ging het bestuur voor goed over op den djoogoegoo, daarmede reeds
gedurende drie jaren voorloopig belast. Zijne verkiezing

(1) Laatstelijk is over de hier bedoelde verandering van inzitten
b(j de inlandsche bestuurders in Gorontalo ook gehandeld op bladz. 8
van het commissoriaal rapport betreffende het vorig regeringsr m l ' g (zitting 1874—1875, 5, n°. 89). Het voorafgegane moge
strekken tot nadere opheldering van het besproken punt.
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tot radja werd sedert door hut Gouvernement bekrachtigd.
In November 1874 had MM hevige uitbarsting plaat» van
don goonoong BoMtD, oen vulkaan zuidwestelijk van T a n goolandang geleden en daarvan gescheiden door eeno ondiepe straat. l)o omwonende bevolking had echter tijdig
naar een meer veilig gedeelte van liet eiland do wijk kunnen
nemen.
Zioroof kwam in deze residentie nog al voor in do watoron van Gorontalo. Het gelukte om enkele praauwon van
Tabellorescho zoeroovors te bemagtigen en te vernielen.
Amboina. Verwikkelingen kwamen in dazo residentie niet
voor dan alloen op Ceram, waar wederom tussehen oenige
negorijen onoenighedon plaats hadden, die evenwel, na
meer of' minder moeite , door het bestuur op vredelievende
wijze werdon beslecht. Ter bolooning hunner buitengewone
diensten in het onderzoeken en byleggon van dergolyke
geschillon , werd aan oen drietal regenten in de afdeeling
Wahaai het regt toegokend tot het voeren van een wimpel
en pajong van hoogeren rang.
Kon feit van meer gowigt, in zoover daarbij te denken
is aan een geest, van verzet tegen het bestuur, vond op
9 December jl. te Wahaai plaats. Een tot het garnizoen
dier plaats behoorend inlandsch i'uselier word op dien dag
door een'uo berg-Alfoeron vermoord. Op gerirgen afstand
van het fort werd eerst zijn lijk zonder hoofd en lator ook
het hoofd zonder onderkaak gevonden.
Tot dus verre zijn de pogingen om langs minnelijken
weg do uitlevering der schuldigen te verkrijgen nog niet
geslaagd, en zelfs schijnt de invloed der kwaadwillige
negorijen toe te nemen. Zoo veel mogelijk zal worden getracht het bezigen van wapengeweld te voorkomen. Met
dat dool is de rosident gemaytigd (Mei jl.) om, bij don
eisch tot uitlevering der moordenaars, roods dadelijk de
toezegging van lijfsbehoud te voegen. Intusschen is hot
garnizoen te Wahaai met een 80-tal manschappen versterkt.
T e Neira (Banda) werd in Februarij j l . do ordo een
korte poos verstoord door ongeregeldheden van een 150tal Boetonnozen, dio, met wapens in de hand, naar het
kampement togen, om zich te wreken over do door militairen toegobragte verwonding aan een paar hunner landgenooton , die 's nachts te voren op diefstal waren betrapt.
Het meorendeel werd in hechtenis genomen.
Door een op de Ceramlaut-eilanden gevestigd min of'
meer invloedrijk Boetonnoos werden te gelijker tij 1 ook
daar kleine verwikkelingen veroorzaakt, dio echter geene
voor de rust nadeeligo gevolgen to weeg bragten.
Op den duur heelt het bestuur in de ufdeeling Banda
veel te stellen met do talrijke klasse van vrijgekomen
perkarbeiders en gewezen bannelingen, waaronder lieden
van allerlei herkomst; de Javanen en Bootonnezen geven
den meeston overlast.
De prijzen der lovonsmiddelen zijn voortdurend zeer
hoog.
De oogst was overvloedig; do eigenaren der notenperken
gaan vooruit in welvaart.
De knokkelkoorts, dio in de afdoelingen Saparoea en
Elpapoetih-baai in vrij hovige mate geheerscht had, nam
in September j l . sterk af; lianda had mede veel van koortsen
to lijden.
Aangaande den zedolijken toestand der inheemsebe bevolking in Amboina wordt gezegd , dat deze, ook bij do inlanische Christenen, nog op lagen trap Staat.
Ternate (1). De goede verstandhouding van het bestuur
met de Sultans van T e r n a t e , Tidoro en ljatjan bleef ongestoord. (2)
(1) Eene verbeterde omschrijving van het gebied dezer residentie
wordt aangetroffen in den Regeringsalmanak voor Nedcrlandsoh Indie
van 1875, bla-Jz. 220.

In hot aan Tornate cynsbarti rijk Tomboekoe op
de oostkust van Celobïs, waar sedort eonigon tijd (ziohet
verslag van 1872, bladz. 17) hot bewind door een voorloopig bestuur (regentschap) gevoerd werd, trad in 1873,
door do kcii7.ii der bevolking on in overeenstemming mot
don Sultan van Tornate, do rijksbestierder als vorst op,
dio kort daarop door don ro-ident in dio waardigheid bovestigd word (I).
Door den invlood der vorsten en dor ondergeschikte
hoofden, vooral der Ternataan3che — de Sultan van Ternate
is een opregt bolijder van den Islam — breidt zich het
Mohammedanisme geleidelijk uit in hun gebied; alleen do
Alfberen van Noord- (Ternataansch) flalmaheira en die
van Bangaai en Tomboekoe verzetton er zich tegon uit wantrouwen tegen die hoofden.
Het zendingswerk in Ternato was niet onvoorspoedig
en had op don maatschappelijken toestand der bekeerden
aanvankelijk een zeer gunstig -n invloed.
Op de kustplaatsen van Ternataansch Halmaheira zijn
enke.e Chinezen go\ostigd, die nu en d a n , mot toestemming der oetoessans (de gemagtigden des Sultans), kleine
togten naar de binnenlanden ondernemen, ten einde de
inboorlingen over te halen om tegen voorschot producten
voor bon te planten. Soms echter wordt die toestemming
ook geweigerd, wanneer de oetoessans er meer voordeel in
zien om het monopolie aan zich te houden.
De maatregelen in het afgeloopen j a a r , in overleg en
mot behulp van don Sultan van T e r n a t e , genomen tegen
den in en buiten dezo residentie, mcerendoels door uitgewekon Galelarezen en Tobellorezen, gedreven kustroof,
zijn niet zonder resultaten gebleven. Gedurende eene reeks
van kruistogten, stelselmatig ondernomen door eon tydelijk
daarvoor ingerigten schnener en door kruispraauwen van
den S u l t a n , werden in de eerste helft van 1874 53
guroofdo menschen gevonden en verlost. In een dier gevallen kostte hot verzet tegen dio bevrijding aan een paar
beruchte roovers het leven. Bovondion werden eenigo roovers
aangehouden , die wol is waar wegens ongenoegzaam bewijs
niet veroordeeld konden worden, maar nu op hunne vroegere
woonplaats, van waar zij sodort jaren afwezig waren geweest, door den Sultan onder opzigt werden gesteld. De
plaatsen waar de geroof'den uit hunne slavernij verlost
werden, waren: do noordkust van Soela Mangoeli en
Taliaboe, hot eilandje Lif'a Matoela, zoo mede de eilanden
in straat Fatienti en rond den zuidoosthoek van Halmaheira.
LatCT gelukte het aan Zr. Ms. stoomschip Bali eon 21tal
personen, allen, even als de vroeger gevondene, te huis
behoorende onder Bangaai en Tomboekoe, op de eilanden
Tameti en Balang Loemong te bevrijden, waarby een 6tal
roovers of' handlangers van dezen gevat werden Eene inlandsche politiomagt, gedurende eenige dagen op Tameti
achtergebleven, vernielde nog eenige roovers vestigingen,
door do ingezetenen aangewezen Kort daarop werd ook
do handlanger van een bekend Tobelloreesch rooverhoofdman aangehouden, dio, juist op Tameti aangekomen ten
einde levensmiddelen aan te schallen , als zoodanig door een
der geroof'den herkend werd.
De voiligheid van do vaart op Batjan is nu veel verbeterd. Uit weerwraak werd echter eon te Batjan gevestigd Boegineesch handolaar vermoord , doch men kreeg
de schuldigen in handen.
Eene menigte Galelarezen, Tobellorezen, Lolodaërs enz.,
sints eenigo jaren op Tameti, Kasiroeta en in de omstreken gevestigd , wel is waar als landbouwers, doch steeds
gereed om roeijers en bemanning voor roofpruauwen te
leveren, zijn sedert naar hunne vroegere woonplaatsen op
Galela, Tobollo enz. teruggekoerd. Intusschen bleven nog
een aantal verjaagde en in hun bedrijf gestoorde zeedieven, deels op Obi, deels rond Batjan en in straat P a tienti, rondzwervon, tegen wie het aangevangen werk wordt
voortgezet.
Eon onderzoek, in Februarij 1875 door de Bali ingesteld
op eenige als nederzettingen of schuilplaatsen van zeeroovers aangeduide plaatsen in dezelfde streken, bleef' in
zoover niet vruchteloos, dat eene naar Obi koers stellende
praauw werd aangehouden , waarin zich een bekend T o -

(2) De in 't vorig verslag, bladz. 21 , bedoelde nieuwe overcenkomst met den Sultan van Tidoie, dd. 26 Maart 1872, is in Mei
1874 door den Gouverneur-Generaal bekrachtigd en sedert aan de
Stalen-Generaal niedegedee'd, te gel[jk met de suppletoire overeenk sten met Ternate en Latjan, dd. 9 Junij en 17 Augustus 1873 j
(de laatste mede reeds in 't vorig verslag bedoeld), Iioudcde nieuwe |
bepalingen omtrent de regtsbedeeling in die rnken , hoedanige be- '
tl) De bjj die gelegenheid door den radja geteekende verklaring
palingen ook zijn opgenomen in 't nieuwe eontract met Tidore. (acte van verband) is in 1874 aan de Staten-Generaa' medegedeeld
(Gedrukte stukken Tweede Kamer, zitting 1874—1875, 91.)
(Gedrukte stukken als voren).
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belloroesoh zoeroover bovond en 4 uit don Bangaui-archipel
afkomstige personen, die als geroofden naar Obi werden
overgevoerd, om aldaar als slaven in de tuinen te worden
te werk gesteld. Bedoelde lieden herkregen de vrijheid, en
de roover, die reeds tot bekentenis was gokomen , werd
te Ternate aan het civiel bestuur overgegeven. Eenige,
volgens hun zeggen , zich aan de noordzijde van Peling
(een der Bangaai-eilanden) ophoudende rooverspraauwen
konden niet worden ontdekt. De overdreven vrees der
strandbewoners van Poling, die by do nadering van het
stoomschip de vlugt namen, was oorzaak , dat men zelfs
geen aanwijzingen omtrent die praauwen kon verkrijgen.
Ten vervolge cp eene vroegere mededoeling (zie het
verslag van 1872, bladz. 18), zij hier nog gemeld, dat de
beschuldigden in zake den op Batjan gepleegdon moord op
den heer VAN ZALINOEN , door den raad van justitie te
Amboina , regt doende in hooger beroep, allen zijn vrygesproken, bij gemis aan bewjjg.
Met de onderhoorigheden van Tidore, beoosten Halmaheira, zoo als het noordwestelijk deel van Nieuw Guinea
en de westwaarts gelegen eilanden Gebee, Waigeoe , Salawatti, Misole enz., hadden in 1871 weinig aanrakingen
plaats, omdat, wegens de diensten die elders van de
marine gevorderd werden, voor een togt naar deze streken
niet lang genoeg over een stoomschip kon worden beschikt.
Geheel in den zin der vroeger gegoven instructien (zie
vorig verslag, bladz. 22) , is het onderhouden van regel*
matige aanrakingen met westelijk Nieuw Guinea nog o c langs bij vernieuwing aan de Indische Regering aanbevolen.
Volgens onttangen mededeelingen liet de toestand daar
veel te wenschen over.
De handel op Nieuw Guinea werd gezegd allengs te
verminderen ten gevolge van de toenemende kwade trouw
der inboorlingen , die , na ontvangst van ruilgoederen in
voorschot, hunne aangegane verpligtingen niet nakomen.
Volgens getuigenis van Europesche reizigers, welke in
den laatsten tijd die streken bezochten, is de vestiging
van zendelingen op Nieuw Guinea niet zonder invloed op
hunne omgeving.
De in vorige verslagen leeds genoemdo Russische reiziger
MAKLAY vertoefde gedurende het voorjaar van 1874 andermaal op Nieuw Guinea. Eene door hem opgerigte tijdelijke
verblijfplaats, te Aiva aan de zuidwestkust, werd door
Papoea's van Mavara en Namatote geplunderd. Een der
hoofddaders, zekere SASSI, kapitau van Mavara, door den
heer MAKLAY zelf gevat, bevindt zich in handen van het
bestuur, en zou, daar hij ook overigens als een gevaarlijk
boosdoener bekend stond, nu aan don Sultan van Tidore
worden overgeleverd, ten einde, als gevaarlijk voor de
rust, buiten het Tidoreesch gebied te worden verbannen.
Titnor en onderhoorigheden. Zoover ons regtstreeksch bestuur zich uitstrekt, namelijk te Koepang en omgeving,
werd in het a'geloopen jaar de rust niet verstoord. In
den regel wordt aldaar ook weinig van diefstallen of aanranding van personen gehoord; diefstal van paarden evenwel komt nu en dan voor.
De gezondheidstoestand was, behoudens enkele koortsgevallen , zeer naar wensch.
In het gebied der zelf besturende radja's, zoowel op
Timor als op de overige tot deze residentie behoorende
eilanden, bleven, zoo als gewoonlijk, twisten en ongeregeldheden heerschen. Naijver tusschen de verschillende
stammen en vorsten zoowel als de minder ontwikkelde
toestand van het grootste gedeelte der bevolking zijn van
een en ander de oorzaken.
Op Rottt gaf de radja van Termanoo zoo vele redenen
tot klagen, dat de resident zich verpligt achtte om , in overeenstemming met de ryksgrooten , hem uit zijne waardigheid
te ontzetten e n , in afwachting van de beschikking der
Regering te zijnen aanzien , voorloopig ter* hoofdplaats
Koepang aan te houden.
Over 't algemeen vatten de Rottinezen, naar de verklaring van den resident, hunne verhouding tot het Gouvernement ernstiger op dan de bewoners der overige eilanden
van den Timor-archipel. Tijdens 's residents tegenwoordigheid op Rotti (September 1874) tot het beéedigen van
een aantal radja's en fettors, die reeds langer of korter
op hunne definitieve aanstelling wachtten , waren dan ook

schier al de radja's van de 18 rykjos, waarin het eiland
verdeeld is, met hunne futtors en lijksgrooten naar Baü,
de standplaats van den posthouder, opgekomen.
Kavoe ontving in 1871 mede een bezoek van den rosident, die er alles rustig vond. 's Gouvernemenis hellingen
worden aldaar behartigd door een posthonder, die te Suba
verblijf houdt. Mot inbegrip van don radja van hot nabij
gelegen kleino eiland Randjoea telt Savoe thans vijf op
zich zelf staande radja's, die allen met het Gouvernement
in betrekking staan. D J radja's van Seba, Mesar.i en
Tiemo kwamen hunno opwachting maken; dio van Liai
en Randjoea woonden echter op te grooten afstand om
opgeroepen te worden. De radja van Minia was niet lang geledon, wegens zijne woosto handelingen , door eon vroegeren
resident afgezet geworden en het bostuur over dat rijkje,
hetwelk slechts 60 weerbare mannen telt, opgedragen aan
den radja van Seba; eene regeling waarover geen klugten
werden vernomen. Laatstgenoemde radja, die op Savoe
de magtigste is, oefent op do overige radja's een grooten
invloed uit , en sedert hij tot het Christendom is overge*
gaau (ook is hy gehuwd mot eeno vrouw van Europesche
afkomst) hoort men weinig meer van oneenigheden, die
tot ernstige of bloedige gevolgen leiden. Ofschoon de op
het eiland gevestigde zendeling niet zonder vrucht werkzaam is, kan over 't algemeen niet gezegd worden, dat do
bevolking van Savoo gunstig afsteekt bij die van de overige
deelen van den Timor-archipel. D J Savoenozen schijnen
bij de bewoners der meeste andere eilanden gevreesd te
zijn om hunne meerdere dapperheid. Het land is arm.
Vroeger echter hebben de radja's groote voordeelen getrokken uit den verkoop van paarden, doch wegens de te
hoogo prijzen was de paardenhandel van lieverlede verloopen en waren sedert lang geene schepen meer mot dut
doel het eiland komen bezoeken.
Op Soemba, waar sedert 1866 twee controleurs gevestigd zijn (te Waingapoe en te Kabaniroe), bleven de gevallen van roof en moord nog altijd menigvuldig en geven
de nietigste geschillen vaak aanleiding tot eon verwoeden
strijd. In den laatsten tijd heerschte inzonderheid spanning
tusschen eenige omliggende rijkjes en het bergvolk van
Kiritana (rijk van Batakapedoe) wegens herhaalde veerooverijen en andere gewelddadigheden , waaraan dat bergvolk zich schuldig maakte. Ook tegen het Gouvernement
had het zich herhaaldelijk vergrepen; eene minnelijke
zonding van den hooger genoemden radja van Seba bad
niet het gewenschtegevolg; integendeel werd hij in Kiritana
gehoond, en do overmoed van het borgvolk nam too, zoo
als onder anderen bleek uit een moord, dien het op een
bij den controleur te Kabaniroe te werk gestelden dwangarbeider pleegde, en uit diefstallen van paarden, tot de
gouvemements-s.oeterij behoorende. Het kwam raadzaam
voor om nog eens aan den radja van Seba ti.e te staan
zich naar Kiritana te begeven en er, zoo mogelijk in der
minne, maar des noods met geweld, do on willigen tot
rede te brengen.
Reeds bij zyne eerste ontmoeting met de Kiritanezen bleek
weinig uitzigt te bestaan op eeno minnelijke schikking;
zelfs was de tegenstand van dien aard, dat de radja het
raadzaam achtte meerdere magt van Savoe te ontbieden.
Tot overbrenging van manschappen werd een gouvernementskruisboot ter beschikking van den radja gesteld, aan
wien ook eenige vuurwapenen werden verstrekt.
Het gelukte den Savoenezen niet zich met de Kiritanezen
in aanraking te stellen, daar de laatsten zich by de inneming hunner kauipong naar de hoofdnegoi ij Uatakapedoe
teruggetrokken hadden, met achterlating van enkele vrouwen
en kindeten, die krijgsgevangen werden gemaakt. De resident, die naar Kabaniroe overgekomen was, doch verhinderd werd do leiding der expeditie in persoon op zich
te nemen, liet door bemiddeling van een te Waingapoe
gevestigd vertrouwd Arabier den radja van Batakapedoe
tot onderwerping aanmanen, doch deze bemiddeling bleef
even vruchteloos als de latore pogingen van den controleur
van Kabaniroe. Inmiddels hadden de Savoenezen, wie de
resident den hem vergezellenden posthouder had ter zijde
gesteld, eene rivier op kleinen afstand van do negorij gelegen en die de bevolking van Batakapedoe v.m drinkwater
voorzag, doen bewaken, ten einde den radja door dorst
tot onderwerping te dwingen. Vrouwen en kinderen waagden het echter buiten te komen en water te halen. Aan
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deze word toegestaan te drinken, doch hot medenemen
van water naar den vijand werd verboden. Na verloop van
zoven dagen, gedurende welke slechte een paar malen werd
gevochten, gaven eenige der belegerden hun wensen te
kennen om zich over te geven, en nadat hun beloofd
wm dat hun geen kwaad zou geschieden, kwamen ongeveer 250 personen, waaronder circa 90 mannen , uit de
zwaar versterkte negorij in het legerkamp der Savoenezen. Spoedig daarop verlieten ook de radja en de hoofden
van Kiritana, henevens de overigo bevolking, de belegerde
p'aats van de achterzijde, waarna de Savoenezen binnenilrongen on de woningen verbranddon. Ook een paar in
de nabijheid gelegen kampongs ondergingen hetzelfde lot.
De verliezen der Savoonezen waren gering; doch die van
den vijiin I werden op 50 gesneuvelden geschat. Zij die
zich overgegeven hadden, werden op vrye voeten gesteld
en kregen vergunning om aan de overzijde der rivier zich
te vestigen in eene kampong dio men gespaard had. Onder
hen waren ook twee zonen van een voornaam hoofd van
Kiritanu , die het bestuur naar Koepang ter school zou doen
zenden.
Sedert heeft de radja van Batakapedoe zijne onderwerping aangeboden. De resident heeft echter op uitlevering
der misdadigers aangedrongen.
Soemha t e l t , voor zooveel bekend, 32 van elkander onafhankelijke rykjes , met 11 (1) van welke in vroegeren of
tateren tijd door hot Nederlandse!» bestuur verdragen zijn
gesloten. Over 't algemeen laat echter ook daar de erkenning van ons gezag veel te wenschen over. Zelfs moeten
een tweetal dier staatjes, kort vóór de bovenbedoelde
tuchtiging van Batakapedoe, met den radja zamengespannen
hebben om de Savoenesche kolonisten , die zich indertijd
op Soemba, nabij Kabaniroe, badden nedergezet, zoowel
als de beide controleurs, van het eiland te verdrijven,
een plan dat thans geheel in duigen is gevallen.
Een der btijfhooldigste radja's, die van Lewa (Soedoe), was,
tijde ns 's rosidents aanwezen te Kabaniroe, derwaarts gekomen , verklarende het van ouds bestaande vriendschapsvorbond te willen vernieuwen. Na hem zyne verpligtingen
voorgehouden te hebben , is hem door den resident eene
acte van bevestiging uitgereikt, waarin onder anderen is
opgenomen de vooraf onder eede door hem afgelegde verklaring van te zullen nakomen alle bevelen , die bem namens
het Nederlandsch-Indisch Gouvernement zullen gegeven
worden.
Op (oostelijk) Floris (2) werden de moeijelijkheden verefFend, die sedert geruimen tijd hangende waren tusschen
den radja van Larantoeka en eene hem cijnsbare nederzetting (te Gliting, meer westwaarts op do noordkust) van
Boegicezen en Makassaren , welke lieden niet alleen weigerden de aan den radja verschuldigde belasting op te
brengen , maar zich ook schuldig maakten aan knevelarijen
jegens het bergvolk , waarmede zij handel dreven, en aan
slavenhandel. De resident, die zich in persoon naar Gliting
be>af, verkreeg zonder veA moeite de uitlevering van
eenige der hoofdschuldigen, die naar Koepang werden
medegevoerd , ten einde aldaar te regt te staan. Den radja
van Larantoeka , die met eenig volk over land naar Gliting
was getrokken , bleef nu slechts de taak over , een paar
voortvlugtigen op te sporen. Om hem hierin behulpzaam te
zijn werd eene kruisboot te zijner beschikking gesteld. De
Gliiingors beloofden intusschen voor de geregelde opbrengst
hunner belasting (f 2,50 per huisgezin) voortaan te zullen
zorgen en zich van verdere wandaden te zullen onthouden.
Do bewuste nederzetting, die met de bybehoorende kampungs Balong-Balong en Bebien ruim 200 huisgezinnen
t e l i , strekt in zoo ver tot voordeel van de bergbewoners,
dat deze te Gliting geregelden aftrek vinden voor hun
tabak en andere producten.
Verder bestonden oneenigheden tusschen Larantoeka en
Sikka. Volgens de in 1865 (zie het verslag over dat j a a r ,
bladz. 21) gemaakte regeling omtrent de grenzen van het
gebied van den Sultan van Bima en dat van den radja
(1) Het zijn de rukjes Melolo, Lewa (Soedoe), Kapocndoe,
Patawang, Manoekoko, Kadessa, Sainparingo, Manjili, Kambera,
Kadoeinboc en Mcmbora.
(2) Westelijk Floris of Manaergi is eene onderhoorigheid van
Bima op Soembawa en maakt mitsdien deel uit van het gouvernement Celebes.

van Larantoeka op F l o r i s , maakt het landschap S i k k a ,
waarin de grensplaats Maumerie (Mau Mereh) gelegen is,
eene onderhoorigheid uit van Larantoeka. Sikka beweert
echter nimmer onder Larantoeka te hebben gestaan en gedurende het Fortugeesch bestuur steeds een onafhankelijk
rijkje te hebben uitgomaakt. Dit geschil is bij don resident
in onderzoek.
Omtrent de persoonlijkheid van den radja van Larantoeka, die onder toezigt van een Itoomsch-katholijken
geestelijke is opgevoed, wordt gezegd, dat hy wel meer
ontwikkeld is dan de overige radja's , maar weinig geestkracht en ijver bezit.
In het landschap Knde , mede op Floris, waar de resident zich in het atgeloopen j a a r ook eenigen tijd ter
standplaats van den posthouder ophield, werd alles rusti"
bevonden , doch klaagde do radja bitjara zeer over het
gebrek aan ontzag van de zijde der bevolking tegenover
hem en den onder zyne voogdij staanden minderjarigen radja.
Tusschen het Bimaneesch en Larantoeka'sch gedeelte
van Floris ligt een gebied, d a t , hoewel gerekend wordende tot de Nederlandsche bezittingen , ons tot dusver
geheel vreemd bleef.
Ken der invloedrijkste radja's uit die landstreek, de
radja van Rokka, kwant in bet laatst van 1874 naar
Koepang, om met den resident eene ontmoeting te hebben.
Ily wenschte name'ijk mot het Gouvernement vriendschapsbetrekkingen aan te knoopen en uit handen van
den resident eene Nederlandsche vlag te ontvangen , ten
einde daardoor, zoo als hij zich uitliet, de in Rokka aan
het strand ten handel komende vreemdelingen (van M v
k a s s a r , Bima, Knde, Solor enz.), die zich tegenover zijn
volk niet steeds behoorlijk gedroegen, het noodigo ontzag
in te boezemen. Hij zou met zijn volk gaarne de ankerplaats Aimeree , aan de zuidkust gelegen , bewonen ,
doch tot hiertoe durfde hy daartoe niet over te gaan uit
vrees voor de vreemdelingen. De resident schonk den
radja de verlangde vlag en beloofde, zoodra hij daartoe
gelegenheid kon vinden , hem in Rokka zelf, in tegenwoordigheid der rijksgrooten, ten teeken van erkenning
in zijne waardigheid, zoo als gebruikelijk, te begiftigen
met den rotting met zilveren knop.
Kokkn grenst aan 't landschap Mangerai (Himtineesch
Floris) en strekt zich uit van het noorder- tot hot zuiderzeestrand. De bevolking houdt zich bijna uitsluitend in
't gebergte op j zij komt slechts aan het strand wanneer
eene handelspraauw daar het anker laat vallen. De toenadering van den radja is, naar de meening van den
resident, niet zonder beteekenis, vooral in verband met
sommiger verzekering , dat Midden-Floris rijke tinmijnen
moet bevatten , die men echter niet kan onderzoeken, uit
hoofde van het wantrouwend karakter dor bevolking, die
ongaarne vreemdelingen in 't binnenland toelaat. (Verg.
hot verslag van 1873, blz. 260.) Een zoon van den radja
van Rokka bezoekt sedert het laatst van 1874 de inlandsche
school to Koepang.
Van de Solor-eilanden valt, voor zooveel Adonare en
Lomblem betreft, het volgende te melden:
A m de noordkust van laatstgemeld eiland werden een
paar aan Adonare onderhoorige, tegen den berg Lawotollok
gelegen kampongs, die zich hadden schuldig gemaakt aan
strandroof enz. (verg. het verslag van 1873 , blz. 26) door
den secgadji (vorst) van A d o n a r e , met behulp van een
paar andere radja's, getuchtigd. Tijdens de operatien lag
de gouvernementsstoomer Anjer voor Lawotollok geposteerd,
doch de gezaghebber bepaalde zich tot het wisselen van
enkele schoten met gewapenden die zich aan den wal vertoonden , zonder dat dit echter aan een van beide zijden
nadeel toebragt.
De gezamenlijke magt tegen Lawotollok bestond uit 6C0
Timorezen van Amfoang en 1000 & 1500 man eigen troepen
der radja's. De operatien waren van korten duur, daar de
hoofdkampong , toen de Timorezen deze overvielen, door
de vlugtende bevolking al spoedig werd prijs gegeven, en
eene hooger gelegene kampong, waarheen zij zich den
volgenden dag begaven, ontruimd werd bevonden. Het
is later gebleken dat de ruwe Timorezen , die bij deze
gelegenheid in 't geheel 132 koppen moeten bemagtigd
hebben , ook vele weerloozen gedood hadden. De resident
is er op bedacht om bij volgende inlandsche expeditien
dergelijke gruwelen zooveel mogelijk te voorkomen, voof*
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namelijk door geen Timorezen, maar Rottinezen of Savoeneeen te doen bezigen , dia minder wreedheid aan den
dag leggen.
Met een der lijkjes op Adonare, namelijk met Lamahale
aan de zuidoostkust, hetwelk sedert de afzetting van don
laatsten radja onder beheer en toezigt is gesteld van den
ons goedgezinden radja van Lamakera (Solorl, laat do
verstandhouding sedert korten tijd te wenschen over. Een
oproermaker van elders wordt daar schuil gehouden on
men weigert aan den civielen gezaghebber te Larantoeka
do uitlevering van dien persoon.
Omtrent de AUor-groep eindelijk is hot volgende aan to
teekenen.
De radja van Allor had in zijn gebied te kampen met
onwilligheid van de zijde der bergbewoners. Door hunne
vjjandige houding werd alle verkeer tusschen hen on de
strandbewonors afgesneden ; zelfs was het noodig tot bescherroing van de strandkampongs hulptroepen van Ti mor
te ontbieden. Als zoodanig werden, met toestemming van
den resident, 150 Amfoangers aangeworven. In 't laatst
van 1874 is de radja op eigen gezag overgegaan tot eene
tuchtiging van een paar kleine borgkarapongs , bij welke
gelegenheid de woeste Amfoangers een aantal koppen gesneld on 27 personen als krijgsgevangenen medegevoerd
hebben. De radja wilde nu meerdere Amfoangers ontbieden om tegen eene grootere kampong op te trekken, doch
wegens hunne barbaarsche wijze van oorlogvoeron is de
vergunning hiertoe geweigerd. De resident heeft weten te
bewerken dat de als slaven medogevoerde krijgsgevangenen
aan hem zouden worden uitgeleverd.
Spanning tusschen de strand- en de bergbewoners is op
de Allor- en Solorgroepen, zoo mede op een deel van
Floris, geeoe zeldzaamheid. De oorzaken zijn velerlei. Op
de Solor- en Allor-eilanden vooral zijn de strand- en de
bergbewoners (welke laatsten zich, waarschijnlijk te regt,
als de oorspronkelijke bevolking beschouwen) van verschillende afkomst en zij spreken zelfs verschillende talen.
Door hunne aanrakingen met vreemdelingen zijn de strandbewoners (Mohammedanen), ten deele handelaars en zeevarenden, meer ontwikkeld dan het (heidensche) bergvolk ,
dat zijne onbeschaafde natuur is blijven behouden. Keeds
bij de eerste aanrakingen der Kuropeanen in deze streken
gaven de hoofden der strandbewonors zich ook als heerschers over het bergvolk uit en, steunende op de stilzwijgende erkenning van dit hun gezag , zijn zij zich steeds
als zoodanig blijven beschouwen. Vaak echter is het
bergvolk ongezind te gehoorzamen en van daar niet zelden
bloedige botsingen.
In Mei 1874 heeft de resident de zuidkust van Allor
bezocht, waar sommige staatjes (1), die ten gevolge van
het in 1859 tussschen Nederland en Portugal gesloten
tractaat (Indisch Staatsblad 1860, n°. 101) onder Nederlandsch gezag z°jn gekomen, gezegd werden nog altijd do
Portugesche vlag te voeren. In een vjjftal staatjes bleek
het Nederlandsch gezag erkend te worden; twee daarvan
voerden echter toch de Portugesche vlag, die zij indertijd
hadden aangenomen van Portugeesch gezinde radja's, aan
wie zij verpligtingen hadden wegens de hulp, tegen het
bergvolk van hen ondervonden. Zonder aarzelen verwisselden zij haar nu tegen de Nederlandsche vlag. De
negorijen Kolana, Krana en Batoelolong daarentegen
weigerden deze laatste aan te nemen, zoolang zij niet van
de Portugesche autoriteiten vergunning daartoe gekregen
hadden. Uit onbekendheid met den veranderden toestand sedert hot tractaat van 1859, beschouwden zij zich,
zoo als zy voorgaven , nog altijd als onder Portugeesch
gezag te staan. Den rosident is opgedragen de zaak te
regelen na persoonlijk overleg met den gouverneur te Dolly.
Bali (Boeleleng en Djembrana). Na den volksoploop te
Boeleleng in April 1874 (verg. hot vorig verslag, bladz. 22)
en het vrijwillig afstaan door de leden van het voorloopig
(1) De langs de zuidkust van Allor gelegen staatjes of negorijen,
allen van elkander onafhankelijk, doch meerendeels slechts weinig
belangrijk, z(jn, in de volgorde van het oosten naar het westen,
de acht volgende: Kolana, Krana, Poerema, Pitoko, Madcma,
Batoelolong, Matoro en Koewi. Aan de noordkust van het eiland
schijnen geene onafhankelijke negorijen te bestaan; de aldaar gelegen
terreinen behooren hoofdzakelijk tot het gebied der radja's van Allor,
Kolana en Koewi.

*

inlandsen bestuur aldaar van de voordoelen, vroeger door
den regent genoten (zie lager hoofdstuk J, ufd. I , § 4)
bleef' ook in die afdeeling de rust verder ongestoord.
Omtrent oene definitieve inrigting van het inlandsch bestuur, zoowel daar als in do afdeeling Djembrana, en de
later in beide landschappen geleidelijk in te voeren horvormingen, is, in verband mot het rapport van don in
commissie gestelden hoofdinspecteur ZOETELIEF (zie het
vorig verslag ter aangehaalde plaatse), door de Indische
Hegering op sommige punten nadere voorlichting noodig
geacht, zoowel om door eene goede keuzo van den aan
het hoofd te plaatsen inlandscliou bestuurder het wolsla"en
van de maatregelen dor Regering te bevorderen, als om
zoo weinig mogelijk bijzondere belangen te krenken. I n tusschon is de resident van Banjoowangi, gecommitteerde
voor de zaken van Bali en Lombok, omtrent het te volgen
regeringsbeleid in de landschappen Boelelong en Djembrana
en omtrent onze aanrakingen met de zelfstandige ryken
van Bali en Lombok, nader*'van do noodige instruction
voorzien (October 1874).
De evenbedoelde landschappen, waar, zoo als bekend,
het Gouvernement wordt vertegenwoordigd respectivelijk
door een adsistent-resident en een controleur, gaan door
de ontwikkeling van handel en landbouw merkbaar vooruit.
Do welvaart onder de inheemsche bovolking neemt er
gaandeweg toe, hoofdzakelijk door do voordeelen die de
koffijtee'.t afwerpt. Dit product wordt tegen zoor hoo^e
prijzen te Boeleleng van de hand gezet.
Tot ontwikkeling van den handel draagt veel by het
steeds toenemend stoomverkeer. In 1874 werd de reede
van Boeleleng door 24 stoomschepen bezocht. De waarde
van den in- en uitvoer, in 1872 nog slechts f 2 7 , millioen, klom in 1873 tot omstreeks het dubbele en in 1874
tot nagenoeg het vierdubbele dier som. Alleen in opium
werd voor eene waarde van ruim f 47 2 millioen omgezet.
Ten einde zich aan de verdrukking in de vorstenrijken
te onttrekken, kwamen in Januari] 1874 een 60tal personen van daar naar Djembrana over, om zich onder
bescherming van het Gouvernement te stellen. Zoowel in
Boeleleng als in Djembrana worden reeds vele dergelijke
uitgewekenen gevonden.
De inlandsche hoofden in Boeleleng worden vrij gunstig
beoordeeld. Omtrent Djembrana is het borigt echter minder
bemoedigend. Geschiktheid en zedelijkheid zijn daar uitzonderingen , wijl de meeste hoofden den noodigen ijver missen
en bijna allen aan het gebruik van opium verslaafd zijn.
De minst geschikte onder hen is echter in 't afgeloopen
j a a r ontslagen en door iemand vervangen, die betere verwachtingen doet koesteren.
De veiligheid van goederen laat in beide afdeelingen to
wenschen over; die toestand zal echter, naar men hopen
mag, veranderen, wanneer het bestuur er in slaagt gelei lelijk ook verbetering te brengen in de gebrek kigo wijzo
waarop thans nog regtspleging en politie worden uitgeoef'end.
D.

Landmagt.

§ 1. Kommandemant.
Bij 's Konings besluiten van 11 April 1875, n°*. 16 en
17, werd do luitenant-generaal N. H. W. S. W H I T T O N ,
op zijn verzoek , eervol uit den militairen dienst ontslagen ,
en het legerbevel opgedragen aan den tot luitenant-generaal bevorderden geueraal-majoor G. P . DE NEVE , die
weinige dagen later (den 19den) zijne nieuwe function
aanvaardde.
§ 2.

Zamenstelling, aanvulling , ziekte- en sterftecijfers.

Zamenstelling en plaatselijke indeeling (1). De zamenstelling van het leger op den Sisten December 1874 blijkt
uit de volgende tabel, in verband to beschouwen met don
staat bylage B

(1) Omtrent de standplaatsen der troepen by het eind van 1874
is een uitvoerig overzigt te vinden op bladz. 574 en volgg. van
den Regerings-almanak voor Nederlandsch Indie over 1875.
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(a) Hieronder 63 officieren, gedetacheerd vau het Nederlandsche leger.
(b) Er waren 150 officioren mot verlof buiton Noderlandsch I n d i e , 8 in Nederland gedetacheerd en 6 op nonactiviteit of voor memorie of a la suite.
Den lsten Janunrü 1874 werd feitelijk eeu begin gemaakt met do oprigting van den generalen staf, bevolen
bij Koninklijk besluit van 16 Augustus 1873, n°. 7 4 , door
daarbij in de eerste plaats in te deelen de officieren , die
deel uitmaakten van het stafbureau , vermeld op bladz. 24
van 't vorig verslag. Het plan bestaat om den generalen
staf, allengs en naar mate daartoe bijzonder geëigende
officieren beschikbaar komen, op zijne organieke sterkte
te brengen, zonder daartoe evenwel de vier wapens te veel
van hunne beste officieren te berooven. Deze wjjze van handelen is vooral daarom aanbevelenswaardig geacht, dewyl
verschillende bezwaren in den weg zijn getreden , toen men
(volgens 's Konings voormeld besluit) wilde overgaan tot
<le oprigting eener stafschool in Indie, die, naar 't zich
nu, na rijp beraad, laat aanzien , vermoedelijk niet tot stand
zal kunnen komen. Overeenkomstig het denkbeeld van den
laatst afgetreden leger-kommandant is thans hier te lande
in overleg getreden met het Departement van Oorlog, met
het doel om den generalen staf in Indie aan te vullen
door officieren van het legor aldaar , die , na oene voldoende
praktische kennis in de overzeesche bezittingen te hebben
opgedaan, zich in Nederland voor den stafdienst bekwaamd
hebben. Blijkt dit denkbeeld nader voor verwezenlijking
vatbaar te zijn , dan zal wijziging van meergemeld Koninklijk
besluit vereischt worden.
Tot de oprigtirg van het 18de veldbataillon (zie het
verslag van 1873 , bladz. 29) , te Meester-Cornelis, word
overgegaan, voor zoo ver de politieke toestand op Java en
in de buitenbezittingen do intrekking gedoogde van do
verschillende posten, welker bezetting deel zou uitmaken
van dat bataillon. In verband daarmede werden do gewestelijke staf en het garnizoens-bataillon ter Westerafdeoling van Borneo tot do normale formatie teruggebragt; de posten te Fandoglang (Bantam), Palimanang (Cheribon) en Kediri bleven voor'shands gohandhaafd, doch die te Tjiringin en Rangkas-Betong (Bantam),
(1) De formatie van liet Indische leger is oorspronkelijk gegrond
op 's Konings besluit van 2 Augustus 1863, lit. E»4, waarin achterecnvolgens verschillende blijvende wijzigingen werden gebragt; de dien
ten gevolge permanent geldende formatie wordt in dit verslag bestempeld met den naam „ normale formatie".
Evenwel komt het nu en dan voor, dat die „normale formatie",
lijdelijk, —met het oog op voorbijgaande omstandigheden, — wijziging behoeft; de uit dien hoofde tijdelijk gesanctioneerde afwijkingen
van de normale formatie zijn oorzaak, dat deze laatste in den regel
verschilt van de oogenblikkeljjk geldende formatie, die hier wordt
aangeduid als „ tegenwoordige formatie".
De thans gebezigde benamingen: „normale" en „tegenwoordige
formatie" zjjn juister geacht dan de vroeger gebruikelijke uitdrukkingen „organieke" en „feitelijke formatie".

Tomo (Preanger regentschappen), Wonosobo (Hagelen),
Magelang (Kadoe), Hozoeki , 1'robolinggo, Sumunap (Madura), Wuijer en Uozengain (Banda) en Montrado (Westerafdeeling van Borneo) werden opgeheven (verg. den staat
bijlage 15); de op sommige dezer militaire posten gelegerde
detachementen werden gelei dol ijk door pradjoerits vervangen.
Wat de door evacuatie en aanvulling steeds afwisselende
bezetting van Atjeh betreft, moge worden verwezen naar
§ 4 van dit hoofdstuk.
De voorgenomen reorganisatie van het garnizoens-bataillon van Nu mat ra's Westkust moest ook in 1874 worden
verdaagd, vooral ten gevolge der diensten, welke van die
legerafdeeling op I'ooloe Bras gevorderd worden (zie blz. 9
hiervoron).
De reorganisatie van het regement cavalerie kwam in
haar geheel tot stand. Het detachement van dat wapen
te Makassar werd in den aanvang van 1874, met het
oog op een mogelijk stouter optreden der opstandelingen
in de Noorderdistricten van Celebes (1), tijdelijk tot een
half escadron versterkt, en aan het hoofd daarvan werd
geplaatst de ridmeester instructeur van het legioen van
prins MANGKOE NEGORO , welke betrekking daardoor tydelijk
onvervuld bleef.
De in Benkoelen tijdelijk nog achtergebleven troepenmagt
van Padang (verg. het vorig verslag, blz. 46) w e r d , door
den terugkeer — achtereenvolgens in Junij 1874 en Januarij
1875 — van het grootste gedeelte, ingekrompen tot een
klein detachement te Mokko-Mokko.
De nieuwe formatie van het personeel bij den artillerioconstructiewinkel, zoomede het nieuwe reglement voor
die inrigting (zie het vorig verslag, blz. 27/28), zijn in
Maart 1875 (Indisch Staatsblad n*. 66) door don Gouverneur-Generaal vastgesteld, ton einde, voor zoover administratievo bezwaren zich niet togen dadelijk volledige toepassing verzetten, den lsten Ju'ij dezes jaars te worden
ingevoerd.
In den staat bijlage B wordt gewag gemaakt van een
aantal tijdelijke wijzigingen van de normale formatie, voor
een groot deel het gevolg van den oorlogstoestand op
Noord-Sumatra, die niet alleen uitbreiding der legersterkte
vorderde, maar, tooral in 't officierscorps, vermeerdering
der fórmatie-cijfers, — omdat de vele mutatien tengevolge
hebben, dat een veel grooter aantal officioren dan vroeger
steeds onderweg zijn om hunne bestemming te bereiken.
Bovendien werd in 1875 , toen de kolonel P E L tot generaalmajoor werd bevorderd (verg. blz. 6 noot 2), de legertormatie
tijdelijk met een generaal-majoor vermeerderd (2).
De ondervinding, in 1873 opgedaan bij de mobilisatie
van de voor Atjeh bestemde afdeelingen , heeft doen zien,
dat de indeeling der infanterie wijziging vordert; de compagnien namelijk werden te zwak bevonden om te velde
gebragt te worden, na afirek van die manschappen welke
alleen in het garnizoen nog goede diensten kunnen bewijzen. Daarom is bij Koninklijk besluit van 23 Maart
1875, n°. 7 (Indisch Staatsblad n°. 114), eeue nieuwe indeeling der infanterie-bataillons vastgesteld, volgens welke
dezo voortaan zullen bestaan uit vier compagnien , te zamen
nagenoeg van gelijke sterkte als de zes compagnien, die
vrueger het bataillon uitmaakten. De maatregel zal trapsgewijze worden ingevoerd en 1 Julij 1877 volledig tot stand
zijn gekomen. Daarbij is tevens gerekend op het kader voor
do bij mobilisatie op te rigten dopót-compagnieo. Het a a n tal officieren ondergaat door de nieuwe indeeling eenige
vermindering, en daarvan is oene kleine bezuiniging op de
begrooting het gevolg.
Is de nieuwe formatie geheel toegepast, dan zal de infan teiie van het leger, voor zoo veel de 18 veldbataillons
betreft, bestaan uit:
1 bataillon. van 2 Europesche en 2 Afrikaanscbe compagnien, de laatstvermelde geleidelijk door Europesche te
vervangen ;
(1) Uit blz. 21 hiervoren is reeds gebleken, dat de in deze
streken nog rondzwervende onruststokers zich over 't algemeen
rustig hebben gehouden; er is dan ook geen cavalerie van Makassar
naar de Noorderdistricten behoeven te vertrekken.
(2) De luitenant-generaal VAN SWIETEN werd, na z(jn terugkeer
naar Nederland (verg. noot 1 op blz. 6), weder eervol uit den
militairen dienst ontslagen lijj Koninklijk besluit van 28 September
1874, n«. 28.
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8 bataillons, elk van 2 Europesche en 2 Amboineflche
compagnien;
4 bataillons, elk van 2 Europesche en 2 (niet-Javaansche) inlandsche compagnien;
10 bataillons, elk van 1 Europesche en 3 inlandsche
compagnien (waarvan 1 niet-Javaansche).
De sterkte dier corpsen zal zijn:
van elk der 4 eerstgemelde, 434 Europeanen en 326
Afrikanen (of Amboinezen);
van elk der 4 volgende, 434 Europeanen en 286 inlanders;
van elk der 10 overige, 219 Europeanen en 429 inianders:
totaal 5962 Europeanen, 326 Afrikanen, 978 Araboinezjn on 5131 inlanders. Dd 18 vel Ibataillons tellen te ziracn .
met inbegrip van den kleinen staf, 422 officieren en 12 920
onderofficieren en manschappen.
Bovendien wordt voor 1876 gerekend op de vorming van
een bewakingsdetachement te Ngawi (zie vorig verslag,
bladz. 32), en op eene kleine uitbreiding vin dat te Klatfon, te zamen eene vermeerdering van 14 officieren, 183
Europeanen en 40 inlanders.
Het voornemen bestaat om in 1876 over Ie gaan tot eone
reorganisatie van het wapen <lor artillerie, voor zoo veel
de vel'U en bergbatterijen op J a v a betreft. Volgens het
aangenomen pl«n zullen de ïhans feitelijk aanwezige 3 %
zware veldbatterijen, elk vim 8 stukken, en do 4 bergbatterijon — waarvan 1 bestaande uit 8 , en 3 , elk uit
6 stukken (buiten de mortieren), — worden vervangen
door 4 veld- en 4 bergbatterijen, de eerste, elk bestaande
uit 6 getrokken kanonnon van 8 c.M. zwaar, en de bergbatterij^n, elk bestaande uit 4 getrokken kanonnon van
8 c M. ligt, en 4 Coeboorn-moi tieren; de uitrusting der
bergbatterijen op voet van oorlog zal echter gebragt
worden op 12 vuurmonden (6 kanonnen en 6 mortieren).
Ten einde voorts do beweegbaarheid der mobiele artillerie te verhoogen, zal de uitrusting zoo veel mogelijk
verligt en het aantal voertuigen beperkt worden. Daarentegen zullen bedieningspersoneel en bespanningen met
155 onderofficieren en manschappen (150 Europeanen en
5 inlanders) en 43 paarden worden vermeerderd. Op
de vereischte meerdere uitgaaf van ongeveer f 60 000
'sjaars wordt gerekend bij de ontwerp-begrooting voor
1876.
Door wijziging der formatie van het corps officieren van
"ezondbeid werd de kans op eene snelle bevordering bij dit
corps gunstiger gemaakt. Tevens werden de inkomsten dier
officieren verbeterd door moer vrijgevige toekenning van
gratificatien voor de uitoefening der civiele praktijk. Dezj
maatregelen kunnen echter niet in werking treden, alvorens op de begrooting voor 1876 de noodige meerdere
fondsen (f 101 700) zullen zijn aangewezen.
Aanvulling en verliezen Onder de gewigtigste en tevens
onder de inoey'ehjkste vraagstukkeu, welker opl .ssing de
Regering voortdurend bezig houdt, bekleedt dat der gestadige aanvulling van het Indische leger eene e e n t e plaats ,
en niet het minst in een tijd, waarin de buitengewono
verliezen , welke die krijgsmagt heeft te lijden , meer
dan gewone krachtsinspanning tot hare instandhouding
vorderen.
Ook met het oog op de beraadslagingen, hierover
meermalen in de Staten-Generaal gevoerd, komt het
noodig voor. bij dit onderwerp hier ter plaatse eenigzins
uitvoeriger stil te staan , dan in vorige verslagen het
geval was.
Het laat zich aanzien, dat ook in het loopende j a a r aan
de uit Indie ontvangen aanvragen om suppletietroepen voldaan zal kurnen worden; er werden voor 1875 eerst 1480,
later nog 1616 man ontboden, te zamen 3126; neemt men
nu in aanmerking dat in 1874, op eene aanvraag van 1412
m a n , er 1819 werden ingescheept, dat is 407 overcompleet,
dan moeten dus in het loopende jaar in 't geheel 2719
man naar Oost-lndie vertrekken. Behalve 300 mariniers,
in de maand Kebruarijjl. ter tijdelijke indeeling bij de landma<*t uitgezonden, waren daarvan den lsten Augustus j l .
reeds 1609 man vertrokken, terwijl toen nog ruim 600 man
ter uitzending gereed waren, en de werving te Harderwijk
in een jaar tijds (van 1 Augustus 1871 tot ultimo Julij
Bijblad van de Nederlatulschc Staats-courant
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1875) gemiddeld ruim 8 man daags in degeloderen bragt (1).
Onder de aldus uitgezondenen komt een groot aantal
vreemdelingen voor, en hoewol dit voor alsnog goen reden
behoeft te zyn om do werving van niet-Nedorlanders te
beperken (men vergolijke de gunstige storkteverhouding der
in- en uitheemsche elementen van het leger op 31 December
1874, staat bijlage B ) , zoo dienen toch voor do toekomst
afdoende maatregelen genomen te worden om de dienstneming door Nederlanders aan te moedigen. Zoodanige maatregelen zijn door de Regering, in overleg met het Indisch
Bestuur, voorbereid. Zy hebben de strekking om aan de
Indische militairen boneden den rang van officier eene
gunstiger toekomst te verzekeren, door de toekenning van
een ga^ement van minstens f 4 's weeks aan ieder die 12
jaren in den Indischen Archipel heeft gediend. Wanneer
de ontworpen nieuwe bepalingen — overeenkomstig het
voornemen der Regering — den lsten Januarij 1877 in
werking treden, dan mag men daarvan niet slechts al aanstonds gunstige resultaten voor de werving verwachten,
maar bestaat er tevens groote waarschijnlijkheid, dat het
aantal reongagementen, in 1874 reeds aanmerkelijk g e stegen (zie bladz. 32), in de jaren 1875 en 1876 nog meer
zal toenemen. Inmiddels is het Indisch Bestuur geraadpleegd over de vraag, of het niet wenschelijk zou zyn
eenige depots op te rigten in de bergstreken van J a v a en
Nu mat ra, waar eensdeels convalescente militairen een volledig herstel zouden kunnen vinden, anderdeels de boven
de formatie aanwezige Europeanen zich geleidelijk zouden
kunnen acclimatiseren.
Tot zóóver de maatregelen voor de toekomst; — wat
sinds de indiening van het vorig verslag, zoo in Nederland
als in Indie, werd gedaan ter dadelijke bevordering der
aanvulling van het Indisch leger, wordt hieronder in korte
trekken zamengevat.
a.

Aanvulling

van

het

officierscorps.

Ingevolge magtiging des Konings van 20 October 1874
werd bepaald, dat Nederlandsche artsen, die zich als
officier van gezondheid 2de klasse bij het Indische leger
verbinden, eene gratificatie van f 6000 zullen genieten.
Bij Koninklijk besluit van 21 October 1874, n°. 2 7 ,
werd de gratificatie voor officieren, die bij het Indisch leger
worden benoemd of overgeplaatst, verhoogd: voor de kapiteins van f 550 tot f 800, voor de luitenants van f 400
tot f 600; de groote behoefte aan artillerie-officieren gaf
aanleiding dat bij Koninklijk besluit van 12 Januarij 1875,
n°. 6 . dd voormelde gratificatie voor officieren van dat
wapen tijdelijk werd opgevoerd tot f 1500.
Ook ter verkrijging van paardenartsen en militaire
apothekers werden eensluidende bepalingen gemaakt.
In hoe vorre men er in geslaagd is om aan de Indische aanvragen om officieren te voldoen, blijkt uit den
hier volgenden staat, die tevens do behoeften voor 1876
R«OW:j»t.

(11 In de jongst verloopen twaalf maanden werden te Harderwijk
ingedeeld:
1874.
Nederlanders. Vreemdelingen.
Totaal.
Augustus . . .
219
52
271
September . . .
166
69
235
October . . . .
160
67
227
November . . .
93
72
165
December . . .
87
60
147
1875.
Januarjj . . . .
Februarü . . .
Maart
April
Mei
Jnnü
Juiy

99
108
109
86
83
147
152

66
71
42
95
148
292
588

165
179
151
181
231
439
740

3131
1622
1509
Te zamen
Opmerkelijk is het hoe spoedig de in Jun(j 1874 vastgestelde
verhooging der handgelden ophield te influenceren op de resultaten
der werving onder Nederlanders.

1875—1876
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WAPENS
EN

D I E N S T E N .

Infanterie

Na 1 Januarij 1875
moesten,
ter voldoening aan de
Indische aanvragen,
werden uitgezonden:

,

Cavalerie
Artillerie
Genie

•

Verkregen

zijn door de

vóór of op

Indische Regering

1 Aug.

aangevraagd:

1875.

. ,

Paardenartsen

voor 1875.

101

90

9

3

4

1*1

5

20

1

4

w

16

Onbepaald.

Onbepaald.

i

Minstens 29'

Officieren van gezondheid.

Nog bonoodigd

71

Administratie

Militaire apothekers.

Voor 1876

voor 1876.

I»

»

11

w

1
i

»

Minstens 18

46

17

20

in

26

17

7

»

3

(?)

4

B

2

1

1

I»)

1

1

(a)

Hiervan, na het afleggen van voldoend examen, aangesteld tot 2den luitenant 70 (waaronder 13 die het verligt
examen hadden afgelegd), en o\ergeplaatst van het Nederlandsche leger of van hot corps mariniers 20.

(//)

Aangesteld tot 2den luitenant na afgelegd voldoend examen.

(<;) Overgeplaatst van het Nederlandsche leger.
(</) Civiele ingenieurs meldden zich niet aan (zie bladz. 25 vorig verslag); het aantal kadets voor de genie te Breda
neemt echter op geruststellende wijze toe.
[e) Hiervan 5 na het afleggen van voldoend examen aangesteld tot 2den luitenant-kwartiermeester, en 6 overgeplaatst
van de Nederlandsche Marine en van het Nederlandsche leger.
(/)

Hiervan aangesteld tot officier van gezondheid 2de klasse, na den opleidingscursus te Amsterdam te hebben
voleindigd 4 ; overgeplaatst van de landmagt in West-Indie 1; burgerartsen 1, en vreemdelingen 14, te zamen 20.

[y) Opgeleid te Utrecht onder toezigt van den hoogleeraar dr. 6 . J . MULDER.
(A)

Voor den tyd van vijf jaren gedetacheerd van het Nederlandsche leger.

Bijna alle benoemde 2de luitenants werden aan het leger
ontleend (1). Voor opleiding aan de Koninklijke Militaire
Akademie te Breda meldden zich steeds zeer weinig jongclieden aan (2). Het is te hopen dat eene nieuwe regeling
van het onderwijs aan die Akademie in den bestaanden
toestand verbetering zal brengen.
b. A a n v u l l i n g v a n k a d e r

en

manschappen.

Reeds in het vorig verslag (blz. 45) werd melding gemaakt van 'sKonings besluit dd. 24 Juny 1874, n°. 4 4 ,
waarbij de gelegenheid tot tweejarige detachering van
miliciens bij het Indische leger, tegen eene gratificatie van
1 200 , weder werd opengesteld ; deze maatregel was vooral
gebaseerd op de oproeping van eenige ligtingen ter bijwoning van de najaarsoefeningen ; het gewenschte resultaat
werd evenwel niet bereikt, daar slechts een gering aantal
miliciens zich ter detachering aanmeldden.
Bij het aangehaald Koninklijk besluit werd tevens het
handgeld voor een zesjarig engagement van f 200 op f300
gebragt, en het aangaan van vierjarige verbindtenissen
toegelaten , met f 200 handgeld.
Voorts werden , door tusschenkomst van het Departe(1) Aan het examen, in de maand November 1874 gehouden (zie
vorig verslag blz. 45), hebben 31 adspiranten voldaan, die allen, liij
'sKonings besluit van 19 December d. v., n°. 15, tot 2denluitenant
werden aangesteld, te weten 27 bij de infanterie en 4 by de cavalerie.
(2) Den 31 sten December 1874 bedroeg het aantal voor Nederland.sch Indie bestemde kadets te Breda:
Inf. Cav. Art. Genie.
1s*e studiejaar (vermoedelijk beschikbaar in Juiy 1877)
4
1
„
11
2de studiejaar (vermoedelijk bcBchikbaar in Juiy 1876)
3
„
„
4
Ter applicatieschool bevond zich alleen 1 genie-officier, die echter
om gezondheidsredenen by het Nederlandsche leger overging.
Na het onlangs gehouden admissie-examen kunnen als kadet voor
den Indischen dienst worden aangesteld: by de infanterie 2 en by
ile genie 7 jongelieden.

ment v.in Oorlog, in de maand Februarij j l . wervers ten
platten lande uitgezonden , doch deze werden spoedig teruggeroepen , daar hunne zending weinig of geen nut opleverde,
wat evenzeer het geval was toen de maatregel in de maand
Junij werd herhaald.
Ten einde spoediger te kunnen voldoen aan de uit Indie
ontvangen aanvragen om kader, w e r d , in overleg met
het Bestuur a l d a a r , bepaald, dat de korporaals derinfanterie, die bij het instructiebataillon te Kampen tot onderofficier voor de koloniale landmagt worden opgeleid, hunne
overzeesche bestemming zullen volgen, zoodra zij tot onderofficier zyn bevorderd. Volgens de vroeger bestaande
bepalingen moesten die militairen eerst een j a a r als sergeant
bij het Nederlandsche leger dienst doen.
Inmiddels werd niet uit het oog verloren , dat ook reënpagering in Indie aanmoediging behoeft, en dewijl voor
een zes- en vierjarig reëngagement slechts was uitgeloofd
f 160 en f 100 , werd het noodig ook deze premien te verhoogen, wilde men voorkomen dat de militair, wiens
diensttijd verstreek, zich naar Nederland begaf, met het
plan om zich d a a r , na gepasporteerd te zijn , op nieuw
voor den dienst te verbinden. Die overweging leidde er toe,
de premien voor een zes- en vierjarig reëngagement gelijktijdig te verhoogen tot f 340 en f 240 , welke bedragen,
toen zij bleken niet voldoende te zijn ter bereiking van het
beoogde doel, in April jl. werden opgevoerd tot f 600 en
f 3 4 0 ; terwijl voorts werd bepaald, dat ook reëngagementen voor 2 jaren mogen worden aangegaan, waarbij
den belanghebbende eene premie van f 200 wordt uitgereikt. Ook de éénjarige reëngagementen , met f 25 premie ,
zyn tijdelijk nog bestendigd gebleven.
Te gelijkertijd werd het noodige verrigt om ook het
inlandsche element in het leger te versterken; hiertoe
diende onder anderen de mobilisatie van een deel der Maduresche barissans (zie lager § 5 ) , terwijl verder door den
Gouverneur-Generaal bepaald werd :
by besluit van 7 Jannarij 1 8 7 5 , — dat inlandsche militairen bij het aangaan eener zesjarige verbindtenis f 80
handgeld zullen genieten, en , by reëngagering, voor 6
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jaren f 9 0 , voor 4 jaren f 4 5 , voor 2 jaren f 2 0 ; (1)
het éénjarig reëngagement bleef behouden tegen f' 8 premie;
by besluit van 13 April 1875, — dat Amboinezen en
Menadonezen by 't aangaan eener vier- of zesjarige verbindtenis zullen ontvangen f 120 en i 200 (2), en by reëngagement voor twee, vier of zes jaren f 50, f 150 en f 240
(in plaats van f 4 0 , f 80 en f 120); tevens werden de aan
de hoofden uit te keeren premien verdubbeld.
Een mautrugcl eindelijk, waarvan eene blijvend gunstige
werking op de inlandsche werving mag worden verwacht,
is gelegen in de onlangs (Mei 1875) op voorstel der Indische
Regering verleende magtiging, om aanspraak op pensioen
of onderstand voor weduwen en weezen ook toe te kennen
aan Amboinesche en inlandsche militairen beneden don rang
van officier, op gelijken voet als voor hunne Europesche en
Afrikuansche ranggenooten is bepaald, met dien verstande,
dat wanneer door de inlandsche militairen (Mohammedanen)
meer dan ééne vrouw wordt nagelaten, het pensioen of
de onderstand wordt uitbetaald aan de oudste of eerste der
vrouwen roet welke zij wettig gehuwd waren volgens de
Mohammedaansche instellingen (of aan de uit zoodr.nigen
echt gesproten kinderen). Vermits van de eigenlijke inlandsche militairen slechts weinigen volgens de Mohammedaansche instellingen wettig gehuwd zijn, zal de maatregel
— die van terugwerkende kracht zal worden verklaard
voor hen die sedert den aanvang der eerste expeditie
tegen Atjeh aan expeditien in Nederlandsch Indie hebben
deel genomen — vooral ten goede koirien aan de Amboinezen en Menadonezen, die, meest allen den Christelijken godsdienst belijdende, in den regel wettig getrouwd
zijn. Dezelfde bepalingen gelden voor de pradjoerits en
voor hen die zijn ingedeeld bij de mobiele schutteryen,
barissaus of legioenen.
In het vorig verslag kwamen reeds eenige gegevens voor
betreffende de aanvulling en de verliezen van het leger in
het begin van 1874. Duidelykheidshalve zijn in de hieronder
volgende mededeelingen de vroeger opgegeven cijfers mede
begrepen.

Gedurende 1874 werden b\j het Indische leger ingelijfd
65 in Nederland benoemde officieren, namelijk 40 der infanterie, 4 der artillerie, 1 der genie, 9 der militaire
administratie en 11 officieren van gezondheid.
5 dezer officieren waren afkomstig van de Koninklijke
Militaire Akademie te Breda, 3 behoorden tot de militaire
administratie der marine, 2 tot bet corps mariniers; terwijl
4 officieren van gezondheid hunne opleiding genoten aan de
kweekschool te Amsterdam ; 4 civiele ambtenaren werden
als kwartiermeesters en 6 particuliere geneesheeren als
officieren van gezondheid aangesteld, terwijl 1 gepensioneerd
officier van gezondheid weder in activiteit werd hersteld.
De 40 overige officieren, 38 der infanterie en 2 der militaire
administratio, zijn van het Nederlandsen» leger overgegaan.
Behalve de hier bedoelde [65 officieren werden in 1874
van het Nederlandsche bij het Indische leger nog 9 officieren
van gezondheid — gedetacheerd voor 1 , 2 en 5 jaren —
in de sterkte gebragt.
By de beschouwing der bovenstaande opgaven moet in
het oog gehouden worden dat van de in 1874 voor Indie
bestemde officieren een vrij groot aantal eerst in 1875 aldaar
aankwamen en dus onder de voorafgegane cijfers niet begrepen zijn. Alléén in de twee laatste maanden van 1874
beliep het aantal nieuw aangestelden en overgeplaatsten
respecti volijk 42 en 4 , en van deze allen kwam geen enkele
nog vóór het einde des jaars in Indie aan.
In Indie werden 41 officieren aangesteld en wel 30 bij
de infanterie, 1 bij de cavalerie en 10 bij de militaire
administratie. Onder de laatstvermelden waren 2 civiele
ambtenaren, terwijl van de overige 39 een 5tal uit het leger
afkomstig waren en de anderen aan de onderofficiersschool
te Meester-Cornelis gevormd waren.
Van het Nederlandsche werden bij het Indische leger
gedetacheerd (overeenkomstig Indisch Staatsblad 1871 ,
n". 176, en dus tegen wederkeerige detachering hier te
lande van een gelijk aantal ranggenooten van hetzelfde
wapen) 5 officieren, namelijk 2 kapiteins en 2 1ste luitenants der infanterie en 1 kapitein der artillerie.
Bij het einde van 1874 waren 20 luitenants der infanterie
tijdelijk bij het wapen der genie gedetacheerd, waarvan
8 bij het corps mineurs en sappeurs.

(1) Vroeger f 60, f 30 en f 12.
(2) Vroeger bestond alleen gelegenheid tot het aangaan van
zesjarige verbindteniesen tegen f 100 handgeld.

De aanvulling van onderofficieren en manschappen gedurende 1874 blijkt uit de volgende statistiek:

[S. 2.]

32

Koloniaal verslag van 1 8 7 5 .

Als terug van detentie,
als niet meer «voor
memorie" gevoerd, of
om andere redenen weder
in de sterkte opgenomen.
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(a)

Percentsgewijze berekend, telde men onder de uit Europa aangebragte suppletietroepen achtereenvolgens 3 9 , 3 ,
7,7, 1,8, 19,6 en ruim 40 percent vreemdelingen.

(4)

Dit is natuurlyk het getal der godurende 1874 in Indio aangekomen manschappen. Het cyfer 1819, op bladz 29
vermeld, betreft de gedurende 1874 van Nederland uitgezonden manschappen.

(c)

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

(d)

De werving van inlanders leverde in 1874 in 't geheel np 2698 man,
werden verkregen. Van de 2529 op Java en Madura aangeworvenen
Samarang. namelijk 842, en verder uit Rembang 279, Batavia 279,
170, Bagelen 128, Djokjokarta 100, Madioen 64, Tagal 29 en uit de

van welke 109 uit de buitenbezittingen
was het grootste aantal afkomstig uit
Soerabaija 265, Kediri 181, Banjoemas
overige gewesten 192 man.

Het getal reëngagementen blijkt uit den volgenden staat:
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Het verlies aan troepen wal als volgt:
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O n g e r e k e n d 1 gesneuveld

officier.

[b)

H i e r v a n 8 ton gevolge van voor den vijand bekomen

{c)

Ongerokend 5 gesneuvelde officieren.

Ui)

H i e r v a n 22 ten gevolge v a n voor den vijand bekomen w o n d e n , ongerolcend 3 officieren.

'e)

H i e r v a n 10 ten gevolge van v o i r den vijand bsknmon w o n d e n .

<f)

O n g e r e k e n d 1 gesneuveld officier.

\g)

H i e r v a n 59 ten govolgo van voor den vijand bekom MI w o n d e n , o n g e r e k e n d 13 officieren.

(h)

H i e r v a n 45 ten gevolge v a n voor den vijand b.'komen w o n d e n .

van d e NrnV.rlandsche Staat» Ortarawl

5 729 2772 109 2228

1

(a\

R'ihlad

3765

wonden.

— 1875 — 1 8 7 6 .

1330

5109

[*.
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/ o o als uit do voorgaande staten blijkt, werden in 1874
minder vrijwilligers ingelijfd dan in 1873, terwijl het verlies aan troepen belangrijk grootor was ; daartegenover staat
echter eeno aanzienlijke stijging van het aantal reëngagomenten.
Zielcte- en sterftecijfers.
Het aantal behandelden was in
1874 veel grooter dan in het voorgaande j a a r ; ook de
sterfteverhouding was veel ongunstiger.
De vorhouding der sterfte tot de (gemiddelde) sterkte des

IH73.

(a)

1 8 7 4 . (b

Percentsgewijze
sterft everhouding.

GemidOverleden. delde leger-
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Inl.
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Totaal . . .

Afr.
Inl.

legers steeg tot 7.99 pet. (zie lager § 4 Krijgsverri/jtingtn).
Het verlies aan Europeanen bedroeg 11.71, aan Afrikanen
13.81 on aan inlanders 4.50 pet.
De troepen van Java en Madura leden, door hun verblijf te Atjeh , de grootste verliezen, namelijk 1153 pet.
van de gemiddelde legersterkte, terwijl die verliezen in de
buitenbezittingen slechts 2.26 pet. bedroegen.
Eene veigolyking met de verhouding* n in 1873, over
welk j a a r thans volledige opgaven zyn ingekomen , is vervat in de volgende tabel:
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8265
18256
4147
1,77

2,26

456 11,71 13,81 4,50

7,99

Afr.

27

126 Inl.

7080

255

13347

497 6,49

3>

fiq

2105

4932

c
o
I

3

14715

3,11

n

11254

Eur. 1606 Eur. 13709
2,41

376 Inl. 14845
1214

sterkte.

Eur. 1477 E u r .

826 Eur. 12720
12 Afr.

GemidOverleden. delde leger-

TC

Percentsgewijze
sterfteverhouding.

28062

2,53

4,32

Afr.
Inl.

63 Afr.

691 Inl. 15345
2360

29510

(a) Voor 1873 zijn thans in rekening gebragt: onder de cijfers voor J a v a eD Madura de gegevens van de 2de
expeditie tegen Atjeh, en onder die voor de buitenbezittingen de opgaven betreffende Siboga, een en ander tot
aanvulling van het vorig verslag.
(b) Bij J a v a en Madura zijn in rekening gebragt: 1°. de overledenen te Atjeh; 2°. de overledenen van de geëvacueerden van Atjeh ter Sumatra's Westkust.
(c) In 't vorig verslag (blz. 28) werd het aantal overledenen tot 31 December 1873 bij do tweede expeditie tegen
Atjeh afzonderlijk opgegeven, namelijk 439, waarvan 364 aan cholera. Die cijfers blijken thans echter minder juist,
in zoover daaronder ook niet-militairen begrepen zyn.
De groote sterfte in 18 74 was hoofdzakelijk toe teschrijven aan het heerschen va n cholera , dysenterie en koortsen.
Aan die ziekten overleden respectiveiijk 654, 386 en 316
behandelden of 2 7 . 7 1 , 1 6.35 en 13..'i9 pet. van het geheel
aantal overledenen on 2.21 , 1.3 en 1.07 pet. van de gemiddeMe legersterkte.
Eene verdeoling der behandelden en overledenen (gesplitst
in Europeanen, Afrikanen en inlanders) naar gelang van

den aard der ziekten w o r d t , afzonderlijk voor Java en
Madura en voor de buitenbezittingen, aangetroffen in
bijlagen C en D hierachter.
Intusschen volgen hier , als naar gewoonte, nog een vijftal
tabellen ter vergelijking van eenige algemeeno uitkomsten
over de laatste vijf jaren. Uit n°. I V blijkt hoe bolangrijk
ongunstiger de sterfteverhouding op de kustplaatsen is dan
op de plaatsen binnen'slands.

[5. 2.]

35

Kolnniual verslag van 1875.

I.

Algemeen overzigt der behandelden, herstelden en overledenen.

Behan-

Her-

Over-

delden.

stelden.

ledenun.

Porcentsgewijze
verhouding
der overledonon.
AANMERKINGEN.

JAREN.
tot de
gemiddolde
handelden. legersterkte
tot de be-

Java en Madura.

1870

36 182

34 200

419

1,15

2,52

1871

36 858

34 794

470

1,27

2,60

187

43 334

41273

392

0,9

2,39

1873 la)

42 066

39 391

1000

2,37

6,79

1874 (i)

52 694

47 709

2105

3,99

11,53

{a) Voor 1873 zijn thans in rekening gebragt de gegevens der
2de expeditie tegen Atjeh.
(b) Met de gegevens van Atjeh
en de overledenen onder de
van Atjeh naar Padang geëvacueerden.

Buitenbezittingen.

1870

22 691

21743

225

0,99

2,05

1871

21625

20 804

227

1,05

2,16

187*2

19 133

18 179

177

0,92

1,63

1873 (c)

23 431

22 365

214

0,91

1,60

1874

26 033

25 033

255

0,97

2,26

(c)

Hieronder thans ook de opgaven betreffende Siboga, ten
vorigen j a r e nog niet ingekomen.
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II

Percentsgewijzc verhouding van eenige hoofdvormen van ziekten tot liet totaal hehandelden.
1870.

anen.

ders.

peane

£

o
ü

a

M

a
JS

o
E
s

E
d
C

•^
<

H

a>
1
1

u

3

<

1873 (1)

1872.

.

a
1

ZIEKTEN.

1871.

c
o
a
x

I

8.
o

1

1874.

c

l

c
se

% I

L

c
1
1

1

m
E

c

cS

l

13

es

M

1

<t
<

_rt

o
E

i-l

W

3

a
s
03

u

|

.»

«/ava MI Maduru.
Koortsen.

. . . .

Dysenterie

. . . .

27,15 24,45 41,34 29,80 23,51 34,37 38.48 27,83 42,89 29,79 26,98 35,16 32,24 11,96 32,12
2,09

0,48

0,501 2,53

0,76

0,19

2,00

0,4

0 43

2,11

007

„

0,02

2,79

0,83 0,83

2,42 12,95

1,96

0,2 j 0,09

1,11

0,41

0,11

0,84

0,14

0,12

0,27

0,13

0,28

0,21

0,32

0,21

, 0,05

0,51

..

0,001

0,27

»

0,04

Cholera

0 10

0.12

»

o,"4

Leverontsteking

.

1,10

0,36

0,13

1,53!

0,25

0,13

1,17

. . . .

0,58

0,36

0,49

0,48!

1,14

0,36

0,24 0,5

0,05

1,0li

0,38

0,07

0,58,'

Longtering

llartgebreken .

.

.

0,86

.

n

I

0,02

»

0,83

6,90 17.77 21,62! 9,07 is,77| 21,92J 6,44 13,96 18,91

0,37

4,13

1,63
|

7,18 10,'-9 11,96

2,05

Syphilis

16,92 15,08

Overige ziektevormen

50,70 59,24, 51,29 46,74 52,29 55,47 43,64 49,14 49,86 49,42 50,48 55,64 49,-27 61,14 55,51

7,93

Buitenbezittingen.
41,3

»

! 1,41

H

! 0,03

n

.

! 1J6

>.

. . . .

; 0,22

n

: 0,57
I 7,58
I
.47,11

Koortsen
Dysenterie

. . . .

Cholera
Loverontsteking .
Longtering

Hartgebreken .

.

.

Syphilis
Overige ziektevormen

.

43,77 39,56

»

10,39 34,59

w

36,73 36,78

6,45 40,57 36,50

»

37,74

1,36

I

0,15

1,3

n

0,11

2,24

0,03

»

0,007

0,05

1

0,009

0,21

I)

0,11

1,85

»

0,10

1,77

»

0,07

1,24

»

0,06

0,18

0,32

I

0,19

0,52

„

0,31

0,18

M

(',208

»

0,08

0,79

»

0,11

0,67

1

0,03

0,47

»

0,04

0,43

1

3,83

9,57

»

4,61 10,02

,1

5,19

5,08

7,67 33,33 5,42

51,65 46,47

4

54,41 51,04

n

H

0,35
0,007

0,80

10,12 35,48

0,25

1,89

3,7

0,68

0,108

0,79

n

0,12

1,05

»

0,16

0,20

3,7

0,089

»

0,032

57,51 48,74 57,25 53,66 51.51 59,25 55,73

(I) Zie noot a en c van tabel I.

III. Sterfte onder het Europeesch gedeelte des legers.

JAVA

EN

MADURA.

BUITENBEZITTINGEN.

Percents-

JAREN.
Overleden.

Sterkte.

Percents-

gewijze sterfte Overledon.

Sterkte.

verhouding.

gewyze sterfte
verhouding.

1870

. . . .

258

9041

2,85

96

4225

2,27

1871

. . . .

253

9042

2,8

82

4045

2,02

1872

. . . .

229

8784

2,6

81

4014

2,01

.

728

7788

9,34

98

4932

1,98

. . . .

1477

9562

15,44

129

4147

3,11

1873 (1) .
1874

.

Aanmerkingen.

(1) Zie noot a en c van
tabel I.

IV. Ethnografisch overzigt van de sterfte-verhouding op Java en Madura, naar gelang van de ligging der garnizoenen
aan de kust of binnen 'slands.
AFRIKANEN.

EUROPEANEN.

Plaatsen

Plaatsen

Plaatsen

Plaatsen

Plaatsen

binnen 'slands.

aan de kust.

binnen 'slands.

aan de kust.

binnen 'slands.

Plaatsen
JAREN.

aan de kust.

Overleden.

Sterkte. Sterfte.

INLANDERS.

Overleden.

OverSterkte. Sterfte.

leden.

leden.

Sterkte. Sterfte.

151

5216

2,89

107

3825

2,79

»

18

»

134

4153

3,22

119

4889

2,43

1

15

6,66

leden.

Sterkte. Sterfte.

Pet.

Pet.

Pet.

Pet.

Over-

O verSterkte. Sterfte.

4

7

456

484

0,87

1,44

O verleden.

Sterkte. Sterfte.

Pet
127

159

4951

5370

Pet.

2.56

30

2118

1,41

2,96

50

3101

1,61

s
<
<
GS

3

oc

1873 (1) .

(\)

.

.

.

146

3711

3,93

83

5073

1,63

1

20

618

4526

13,65

110

3262

3,37

5

19

1331

6422

20,72

146

3140

4,65

53

200

Zie noot a van tabel I.

4

489

0,818

128

4165

3,07

30

2912

1,03

26,31

5

388

1,29

223

4660

4,78

39

1860

2,1

26,5

10

229

4,36

513

6247

8,21

52

2018

2,57

5

V. Sterfte in de Buitenbezittingeu.

a

<o
na

6
M
E
•

'S

«E
O

CC

©

na
z>

i
H
co

ii

E

6
m

B
a>
CO

£
cc

O

Pet.
Gouvernement van Sumatra's Westkust .

.

Siak
Deli

v

m

1

6

em
•o
1

<B

'S

M
B

6
E
B
|

E

9

CO

co

6
|

O

i
'S
s.

fl
o
>

o

4
O

co
Pet.

Pet.

Pet.

Pet.

i

3 489

2,46

66

3 340

1,97

59

3 401

1,73

(1) 56

6 009

0,93

88

4 015

2,11

5

186

2,68

5

171

2,92

6

195

3,07

5

190

2,63

14

179

7,82

18

1603

1,12

22

1630

1,34

22

1552

1,41

155

1

150

0,66

34

1553

2,12

24

1812

1,32

1

0,64

15

606

2,46

24

619

3,87

11

621

1,77

10

538

1,85

6

524

1,14

2

217

0,92

2

206

0,97

3

2,50

0,82

6

382

1,57

13

337

3,85

8

361

1

121

2,21

120

•

20

491

4,07

28

350

8,00

1,43

13

1068

1,21

14

1035

1,85

22

918

2,39

31

1 193

2,59

20

867

2,30

255

11254

2,26

I

12
.

<
1=
•o
.2
"3
»
>
O

1874.

86

i

Zuider- on Ooster-afdeeling van Borneo.

1873.

1872.

1871.

1 8 70.

1163

94

»

»

»

»

1,03

15

i)

n

1069

1,40

•

»
16

1116

47

1214

3,87

43

1157

3,71

17

1328

1,20

11

958

1,15

22

915

2,40

22

1028

2,14

1 (2) 101

0,99

2

60

3,33

64

»

,.

13

670

1,94

8

648

1,23

8

645

1,24 I

9

264

3,40

13

226

5,75

7

207

3,38

2

195

1,02

4

200

2,00

2

186

1,07

225

10 941

2,05

227

10 456

2,17

177

10 875

1,62

22

1205

23

1114

18

842

214

13 347

1,82

2,06

2,13

i

Totaal

.

.

.

1
(1) Zie noot c. van tabel I.
(2) Hieronder ook de (sedert ingetrokken) bezetting te Gorontalo,

1,60
e
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§ 8.

Bijzondere instellingen en bepalingen.

Eereleekenen. Naar de bedoeling van het Koninklijk besluit van 12 Mei 1874, betreffende de instelling eener
medaille ter herinnering aan den strijd met Atjeh (zie het
vorig verslag blz 32), was deze eerepenning niet bestemd
om het eereteeken voor belangrijke krijgsbedrijven, ingesteld by Koninklyk besluit van 19 February 1869, n°. 18
(Indisch Staatsblad n°- 4 1 ( , te vervangen. Bij Koninklijk
besluit van 6 October 1874, n°. 10 (Indisch Staatsblad
1875, n". 91), is dan ook het luatstbedoeld eereteeken
met het opschrift » Atjeh 1»73 en 1874", toegekend aan
hen, die aan de krygsxerrigtingen doel namen tusschen
het begin der 1ste en het einde der 2de expeditie (25 April
1874). Ken voorstel tot uitbreiding dezer toekenning over
een langer tijdvak is aanhangig.
De vervaardiging der Atjeh-medailles — uit het op den
vijand veroverde geschut — heeft plaats aan 's Rijks mnnt.
Zóodra een voldoend aantal gereed zal zijn om <le gedenkpenning aan alle regthebbenden nit te reiken, waarschijnlijk vóór het einde van dit j a a r , zal dit geschieden. De
verzending van het geschumietaal on de empirische bepaling der aan te nemen verguldings-methode waren oorzaken van vertraging, welker invloed door den ijver van
hot muntpersoneel thans zoo veel mogelyk geneutraliseerd
wordt.
Inmiddels is bij 's Konings besluit van 24 April 1875
(Nederlandsch Staatsblad n". 71) het oranje draaglint der
penning, dat h a a r , van eenigen af-tand gezien , op de
medailles voor trouwen dienst deed gelijken, door een Nassaublaauw lint vervangen, nadat bij Zijner Majesteits besluit
van 28 Augustus te voren, n°. 8 , het opschrift » Atchin
1873 en 1874" overeenkomstig de nu aangenomen spelling,
in » Atjeh 1873 en 1874" was veranderd.
Straffen
Ook in het afgeloopen j a a r lieten de talrijke
mutatien in bet leger , het gevolg van den oorlogstoestand ,
niet toe een proef te nemen met den voorgenomen maatregel tot beteugeling der dronkenschap: tijdelijke inhouding der soldij (zie het vorig verslag, blz. 32).
Omtrent den invloed, tot dusver op de discipline ondervonden van de afschaffing, in 't laatst van 1873, der
straf van rietslagen by de corpsen , wordt van de Indische Regering eerlang een uitvoerig rapport te gemoet gezien.
Ken nieuw reglement voor de beide strafdetachementen
(te Klatten en Ngawi) zoomede nieuwe bepalingen omtrent
de 2de klasse van discipline bij de corpsen traden in Julij
1874 in werking. De hoofdinhond der nieuwe voorschriften
komt op het volgende neer.
De manschappen, die blijken geven van ongevoeligheid
voor aanhoudende straffen , worden bij het corps — op
last van den chef — aan eene strengere tucht onderworpen ; hun worden alle eer- en ouderscheidingsteekenen tydolijk ontnomen ; zij mogen het kwartier buiten dienst niet
verlaten , worden door huishoudelijke diensten in de kazerne zoo veel mogelijk bezig gehouden , en missen eenige
geldelijke voordeelen ; de duur van den straftijd, welke
toeneemt Daar gelang de man meermalen achtereenvolgens
tot deze 2de klasse van discipline wordt verwezen , verschilt van 4 tot 12 maanden en rekent niet in de vervulling zijner dienstverbindtenis.
Inlijving by een strafdetachement wordt door den legerkommandant bevolen, wanneer ook de opneming in de
strengere tucht bij 't corps niet den gewenschten invloed op
's mans gedrag heeft; hij komt dan aanvankelijk in de 2de
of laagste kategorie , heeft een drukken dienst te verrigten ,
verlaat het kwartier niet dan bij hoogst zeldzame uitzondering en als belooning voor zeer oppassend gedrag, krijgt
slechts een uiterst gering deel zijner soldij in handen, en
wordt alleen met cachot of rietslagen gestraft, de laatsten
tot een maximum van 2 0 ; geeft hij blijk zich te beteren
dan komt hij na zes maanden in de 1ste kategorie, waarin
hij onder mildere bepalingen leeft, om, na ook daarin zes
maanden te hebben doorgebragt, bij voortdurend goed ged r a g , allengs aan grooter vrijheid te worden gewend; na
vijftien maanden bij het strafdetachement te hebben doorgebragt, keert hij naar zyn corps terug of wordt, indien
hy onverbeterlijk b l y k t , uit de gelederen verwijderd ; wangedrag kan herplaatsing uit de 1ste in de 2de kategorie ten
gevolge hebben.

Sohrijverspersoneel. Volgdns de regeling der zamenstelling on aanvulling van dit personeel {Indisch Staatsblad
1872, n°. 74) konden op de militaire biirtaox geen burgerpersoDen van niet-Europeschen landaard als schryvers
worden gebezigd; daarin werd derwyze verandering gobragt iIndisch Staatsblad 1874, n c . 289), dat thans ook burgerpersonen van Chinesche of inlandsche afkomst als
schryvers worden toegelaten.
Militaire school te Meester'Cornelis. In 1874 werd door
6 elèves het examen voor den rang van 2den luitenant der
infanterie met goed gevolg afgelegd ; dezen werden in den
loop van het j a a r tot officier aangesteld.
Op 31 December 1874 bedroeg het getal elèves 58 , dat
is de helft van de organieke sterkte.
De resultaten der opleiding by de corpsen waren weinig
bevredigend , daar geen der onderofficieren , die zioh op die
wijze trachtten te bekwamen, aan het examen voldeed.
Ten einde aan militairen van vreemden landaard den weg
te openen tot het officiers-examen (na naturalisatie), werden
de voorwaarden van toelating tot de militaire school in
dier voege gewyzigd, dat thans vreemdelingen, na een
vierjarig verblyf in Nederland of de koloniën , vóór het
intreden van hun 22ste levensjaar bet admissie-examen
voor die inrigting mogen afleggen , mits zij zich schriftelyk
verbinden zich te zullen doen naturaliseren na het bij de
wet van 28 July 1850 gevorderd zesjarig verblyf.
Corps pupillen. I n den loop van 1874 werden bij het corps
aangenomen 80 pupillen , waarvan 74 voor 's lands rekening; 33 pupillen werden by het leger ingedeeld , 2 op
verzoek ontslagen ; 1 werd afgekeurd.
De sterkte van het corps (buiten het kader) bedroeg op
31 December 1874 419 m a n , waaronder 271 zoons van
militairen. Onder de overige pupillen bevonden zich 81
kinderen van burgers , 46 uit de weeshuizen , 6 wier vaders
en 15 wier beide ouders onbekend waren.
Corpsscholen en inlandsch onderwijs. Mag het een verblijdend verschijnsel genoemd worden, dat de lust tot
bijwoning van het onderwijs, vooral onder de kinderen
der militairen, blijkbaar toeneemt, de resultaten der
corpsscholen waren in het afgeloopen j a a r gering, wat
echter ligt te verklaren i s , daar de talrijke mutatien,
ook onder de onderwijzers, een gevolg van den oorlog op
Noord-Sumatra, niet dan een zeer nadeeligen invloed op het
onderwijs konden uitoefenen , terwijl bovendien de omstandigheid, dat een aantal corpsen te velde waren, den dienst
in de garnizoenen meer deed drukken, en dus noodwendig
lust en ijver bij de studiën moest doen verf!aanwen.
Kaderschool. Wegens gebrek aan kader en wegens het
groot aantal zieken, moest men in 1874 de eischen by de
kaderschool der artillerie te Willem I tijdelijk verminderen. De kaderschool der infanterie moest nog opgeheven
blijven. (Zie vorig verslag, bladz. 82.)
Overgang van kader uit het Nederlandsche leger werd
inmiddels bevorderd door den op bladz. 30 vermelden maatregel betreffende het bespoedigd vertrek naar Indie van de
bij het instructie-bataillon opgeleide onderofficieren.
Het voornemen bestaat eerlang eene proef te nemen met
de opleiding van genie-kader voor het Indische leger bij het
bataillon mineurs en sappeurs te Utrecht.
Volontairs van alle wapenen. Op 31 December 1874
waren bij de infanterie 68, bij de artillerie 5 en bij de
cavalerie 7 mindere militairen, boven de formatie van het
vaste kader, bij den staf der corpsen geplaatst, om later
voor den rang van 2den luitenant in aanmerking te komen.
Exercitiereglementen en handleidingen. Reglementen voor
de ruiterschool der veld-artillerie en op de exercitien te
voet der artillerie, benevens hoofdstuk VI en het tweede
bijvoegsel van den instructie-inventaris voor de artillerie der
landmagt in Nederlandsch Indie, zagen in 1874 het licht.
Aankoop van paarden. De voor het leger benoodigde
paarden worden meerendeels verkregen door aankoop te
Makassar. Maatregelen om op Celebes en Soemba gouvernements-stoeterijen te vestigen (verg. het vorig verslag,
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bladz. 217) worden voorbereid. Voor Soemba is het plan
reeds in beginsel goedgekeurd, terwijl de ter uitvoering
noodige gelden bij de Indische begrooting voor 1875 zijn
toegestaan. Door het Indisch Hostuur werd berigt, dat in
den aanvang van 1875 een militaire paardenarts naar het
eiland zou vertrekken , om d a a r , voor zoo veel noodig in
overleg met het civiel bestuur, de vereischte voorzieningen
nader te beramen.
Draagbare wapenen. Op 1 Januari] 1875 strekten de toen
in Indie aangevoerde 23 165 achterlaadgeweren klein kaliber (stelsel DE UEAUMONT) tot bewapening van: a. do 18
veldbataillons (op J a v a , ter Sumatra's Westkust en te
Atjeh), met uitzondering alleen der op Colebes en in Deli
gedetacheerde compagnien van het 6de on 7de bataillon;
b. 8 compagnien van do Maduresche barissans; en c. het
garnizoensbataillon van Celebes.
De detachementen dor legioenen uit Soerakarta en Djokj o k a r t a , die aan de tweede expeditie tegen Atjeh hadden
dool eenomen , verwisselden , na terugkeer op J a v a , do hun
verstrekte Beaumont-geweren weder tegen hun vroegere
bewapening, de getrokken trompladers.
Tot 1 Julij jl. zijn van eerstbedoeld geweer in 't geheel
uitgezonden 30 800 stuks, en met do uilzending zal worden
voortgegaan tot dat een totaal van 40 a 45 duizend zal
zijn bereikt.
De achterlaadgeweren groot kaliber (stelsel KÜHN) ,
waarmede vroeger het 11de bataillon infanterie was bewapond, zijn thans ten gebruike gegeven aan het garnizoens-bataillon op lianka.
De nieuwe patr.ionlabriek te Soerabaija is in October
1874 in werking gekomen. Herhaalde teleurstellingen bij
de behandeling der machines waren echter oorzaak dat
slechts een betrekkelijk gering aantal patronen konden
worden afgeleverd. Blijft de fabriek in vollen g a n g , —
wat blijkens een rapport van den legerkommandant dd. 27
Januarij j l . toen mo»t verwacht worden, — dan rekent
men eeno productie van 10 0 '0 hulzen per dag of' ruim
3 millioen ' s j a a r s te zullen bereiken.
Omtrent de beproeving, bg de bereden wapecs, vaneen
nieuw model revolver-pistool en een nieuw model sabel
(verg. hot vorig verslag, blz. 33), zijn nog geen afdoende
resultaten bekend.

kunnen worden gemaakt met do inrigting van een artilleriekamp on proefveld nabij Adiredjo (Banjoemas).
Een nader overleg met het Indisch Bestuur (zie het
vorig verslag, blz 33) heuft do wenscholykheid doen zien
dat ook in do 1ste milituiro afdeeling, althans voorloopig,
zoo lang nog verschillende vraagstukken omtrent de aanschaffing van geschut onopgelost zijn , een proefveld
beschikbaar zij. Men tracht derhulve in de nabijheid van
den zetel des bestutirs een terrein te bekumen Ier vervanging van dat te Tjikarang, te ver van de hoofdplaats
verwijderd om don chef van het wapen in do gelegenheid
to stellen de to nemen proeven to surveilleren , wat uit den
aard der zaak wonschelijk is. De huur van het emplacement te Tjikarang wor.l inmiddels voor één jaar verlengd , — tot ultimo December 1875, — daar zonder dien
maatregel do artillerie dit jaar zou verstoken zijn van de
gelegenheid tot beproeving van geschut.
Artillerieschool te Weltevreden. Gedurende 1874 werden
goene élèves opgenomen en, van de 9 aanwezigen, één op
verzoek ontslagen.

Geniewerken, huisvesting der troepen, enz. Omtrent de
verdedigingswerken tegen een buitenlandschen vijand valt
het onderstaande mede te deelen.
Met den bouw van de batterij Angkeh, bchoorende tot
do voor Batavia ontworpen strandverdedigingswerken , werd
in 1874 een aanvang genaakt; zij is grootendeels voltooid.
Ter voltooijing der kustbatterij op de landtong van Tjilatj a p mogt het gelukken een plan te ontworpen, dat aan de
strategische en taktische eischen der positie voldoet, en —
met behoud van de reods uitgevoerde w e r k e n — , zonder te
hooge finantiele eischen, tot een afgerond geheel zal leidon ;
de werkzaamheden zijn derhal to nog in 1874 hervat, en de
Regering vleit zich dat de bedoelde positie thans spoedig
in weerbaren staat zal zijn gebragt.
Voor de verdediging van Soerabaija is in grove trekken
een plan aangegeven, dat thans nader behoort te worden
uitgewerkt; de zeer hooge finantiele eischen der nieuwere
fortificatie, vooral op 't gebied van kustdefensie, z\jn
echtor oorzaak, dat de definitieve oplossing van het vraagstuk aan groote bezwaren onderhevig is, welker opheffing
alleen de vrucht kan zijn van herhaald en naauwkeurig
onderzoek.
Van de verdedigingswerken tegen een inlandschen vijand
Geschut. Met de geregelde aanvulling van het materieel zijn, sedert de opgaaf in het vorig verslag, nog vervallen
dor veldbatterijen (getrokken kanonnen van 8 c. M. zwaar) het fort te Tabanio (Zuider- en Ooster-afdeeling van Borneo)
werd voortgegaan , in afwachting dat de beproeving der en de redoute te Bonthain (gouvernement van Celebes en
uitgezonden vuurmonden van Italiaanschen on Oostenryk- onderhoorigheden).
schen oorsprong (zie vorig verslag , blz. 33) nadere gegevens
Terwijl de in het belang der gezondheid noodige vorbezal hebben verschaft tot wyziging van dat materieel.
teringon aan gebouwen, even als in 1873, naar de in
In February 1875 werden nog een zestal achterland - 1871 aangenomen beginselen weiden voortgezet, zag de
kanonnen van 12 c. M. , — die op het oorlogsterrein voort- militaire genie hare taak uitgebreid, doordien, als een
durt nd de beste resultaten opleverden, — uitgezonden ter gevolg van de insmelting derdjayang sekars en lijfwachten
completering van het materieel der vesting-artillerie.
dragonders bjj het regiment cavalerie, ook de kampementen
liet stalen bergkanon van 6 c. M. , blijkens 't vorig dier vroeger onder civiel beheer staande corpsen onder haar
verslag door den heer KRUPP der Regering aangeboden, toezigt kwamen.
wordt nader onderzocht; inmiddels zijn nog 20 gelrokken
Met den bouw van een nieuw militair etablissement te
bergkanonnen van 8 c. M. hier te lande besteld.
Bandjerroasin, waarvoor in 1874 reeds gelden waren toeDe aanschaffing van zwaar kustgeschut zal zich, in gestaan, werd niet begonnen, omdat de mogelijkheid eoner
verband met de in Nederland te nemen beslissing , voor- minder kostbare voorziening dan het ingediende ontwerp,
loopig bepalen tot een zestal getrokken ijzeren kanonnen waarvan de kosten op vyf tonnen gouds werden geraamd,
van 24 c.M. voor de positie Tjilatjap, die nog in dit j a a r nader behoort te worden onderzocht.
gereed komen ; de uitzending zal plaats hebben zoodra te
In verband met de gevallen beslissing omtrent den aanleg
Tjilatjap het noodige tot de lossing enz. zal zijn in ge- van een spoorweg tusschen Soerabaija, Pasoeroean en
reedheid gebragt.
Malang (zie lager hoofdstuk L afdeeling I I I ) , wordt omtrent
Het gebruik der mitrailleurs to Atjoh heeft geen aan- het uit Indie ontvangen voorstel aangaande den bouw van
leiding gegeven tot vermeerdering van deze geschutsoort; eene permanente legerplaats te Patjet (district Modjosari),
ofschoon zij enkele malen als fiankgeschut te Penajoeng tot opneming van het garnizoen uit Soerabaija, naderoverdienden en den te digt opdringen den vijand met groot leg gepleegd.
verlies deden terugdeinzen, schijnt het mechanisme over
Overigens werd aan het beginsel der ontruiming van de
het geheel in de praktijk niet te hebben voldaan; het kustplaatsen verdere uitvoering gegeven door de uitbreiding
snelvuur werd daardoor vertraagd en alzoo de bruikbaar- van de tijdelijke legerplaats te Kedong Kebo (residentie
heid als veldgeschut — in het digt begroeide terrein te Bagelen) en de oprigting van een kampement te Magelang
Atjeh toch reeds gering — niet verhoogd.
(residentie Kadoe). Het voornemen bestaat bovendien om
nog in den loop van dit j a a r te Buiten zorg oen aanvang te
Proef- en schietvelden. Na eene reeks van onderhande- maken met den bouw van logies voor een bataillon infanterie.
\)e uitvoering van militaire werken moest, wegens mislingen , die aanvankelijk dreigden te zullen afstuiten op de
hooge eischen der eigenaars, is thans te verwachten dat lukking der aanbestedingen, weder bijna allerwege in dagin de 2de militaire afdeeling binnen kort een begin zal huur geschieden. Slechts voor een 6tal werken werden
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aannemers gevonden. De voor de werken bonoodigde matorialen konden, in 14 van de 38 gevallen , bij uitbesteding
wordon verkregen. De aanbestedingen van materialen en
gereedschappen tot aanvulling van don magazijnsvoorraad
leidden medo veelal tot oen gunstig resultaat.
Inkomsten der militairen. Ten einde te gemoet te komen
aan de billijke klagten van een aantal officieren en ook
mindere militairen, dio, bij de gestegen huurwaarde der
woningen, met de hun vroeger toogekonde schadeloosstelling voor huishuur het gemis eener landswoning niet konden vergoeden, werd het tarief dior indemniteiten herzien
en op doelmatiger grondslagen vastgesteld; die nieuwe
regeling trad 1 Januari) 1875 in werking, waartoe op de
thans van kracht zijnde begrooting eene meerdere uitgaaf
van ruim f 85 000 werd uitgetrokken.
T e gelijker tijd werd do positie van den minderen militair verbeterd door invoering der ontworpen vorhooging
van de soldijen (zie bladz. 35 vorig verslag), welke verhooging, wat de gegradueerden betreft, echter niet alleen
(volgens 't oorspronkelijk plan) werd verleend aan hen die
tweo jaren in hun graad luidden g o l i - n l , maar aan hot
geheele kader. Blijkens de laatst vastgosteldo begrooting
brengt dit eene meerdore uitgaaf van f 215 000 's jaars
te weeg.
Spaarkassen.
Terwijl op het einde van 1872 door 59»
personen van het militair spaarfonds word gebruik gemaakt met een gezamenlijk te goed van f 49 088. namen
op het einde van 1873 493 personen daaraan deel, die te
good hadden f 55 368. Het aantal deolgerogti/den is dus
afgenomen, het kapïtaal echter vermeerderd; een verschijnsel dat welligt verklaard kan worden uit de groote
sterfte in het leger te Atjeh, gepaard met reëngagoring
van een aantal deelgeregtigden , die hunne handhelden voor
een doel in het fonds deden opnemen.
Kleeding en uitrusting. Vooral de ondervinding te velde,
en wel bepaaldolijk te Atjeh opgedaan, vestigt meer en
meer de overtuiging, dat de tegenwoordige kloeding van
het leger wijziging behoeft. Alvorens daartoe bepaalde stappen to doen, heeft men gemeend het resultaat te moeten
afwachten van de proeven, welke mot verschillende voorwerpen van kleeding en uitrusting nog op het oorloosterrein worden genomen.
Inmiddels is reeds de weischelijkhoid gebleken , om de
katoenen tuniques te vervangen door een wollen kleedingstuk , waaraan zoodanige vorm en snit behoort to worden
gegeven , dat de soldaat het zoowel in het garnizoen als
te velde dragen kan. Soortgelijke kleedingstukken zullen,
bij wijze van proef, aan de Europesche militairen te Atjeh ,
in plaats van een der hun ter vernieuwing competerende
tuniques, worden uitgereikt; terwijl die militairen , op
aandrang van den geneeskundigen dienst , zoodra mogelijk
van wolion homden zullen worden voorzien.
De ie vulde beproefde slobkousen hebben good voldaan ;
minder gunstig luiden de rapporten nopens de kappen der
kwartiermutson (zie vorig verslag, blz. 35).
In hoever ten dienste van het Indische leger partij valt
te trekken van de in 't vorige verslag vermelde uit Engeland
ontvangen modelion , wordt onderzocht.
De proef met uit Australisch leder vervaardigd schoeisel,
mei l Januarij 1874 begonnen , zal gedurende drie jaren
worden voortgezet. Het tot nog toe vorkregeu resultaat
wordt zeer gunstig genoemd.
Voeding. De uitzending van erwten-vleeschworst heeft
niet voldaan, d a a r , ondanks de toepassing eener betere
verpakkingswijze (zie het vorig verslag, bladz. 36) , de
worsten, toen zij (in Januarij 1874) in gebruik zouden
worden genomen, andermaal sporen van bederf droegen.
Van verdere proeven is mitsdien afgezien, te meer omdat,
ook zonder dit surrogaat, gelegenheid bestaat om do noodige
afwisseling te brengen in het dierlijk voedsel te velde,
vooral nu do proeven met geconserveerd Australisch vleesch
gunstige resultaten opleverden; dit vleesch wordt thans
gerogeld aangeschaft bij de » Melbourne meat preservation
company", welke maatschappij boven vroegere leveranciers
in de bereiding blijkt uit te munten. Da levensmiddelen
Bijblad Tan de Nederlandsche Staats-courant. —

voor do troepen te Atjeh worden overigens meorendeels
uit Penang aangevoerd en geleverd (bij contract) door een
handelaar te Riouw, die zijne vorpligtingen over 't geheel
voldoende nakomt; do toevoor van molk on verscho oijeren
voor de zieken vorderde ochter nadere voorziening; onlangs
is het noodige verrigt voor de uitzending van molk uit
Nederland, en uien verwacht dat die in hot gebruik bijzonder goed zal voldoen. Tevens worden een aantal
artikelen als : wijn , boter, gedroogde on ingelegde groenten ,
regtstreeks door het Gouvernement aangevoerd; kosten
noch moeite worden ontzien om, ook in 't bolang der gezondhoid, afwisseling in de voeding dor troepen te brengen.
Ten einde do expoditionairo troepon ook van versch brood
to voorzien , werd met den meergonoomden handelaar uit
Riouw een contract aangegaan (September 1874) ; vele
bezwaren bij do oprigting der bakkerijen ondervonden ,
niet het minst do overstroomingen in den aanvang van
December d. v. (zio bladz. 47) , waren echter oorzaak,
dat eorst in Februari)' 1875 de geregelde distributie van
brood kon aanvangen.
Ziekea-verpleging, enz. Voor de verpleging van Convalescento militairen werd, even als reeds sedert een zestal
j a r e n , op ruime schaal gebruik gemaakt van het herstcllingsoord Kampong Makassar, tusschen Batavia en
Buitenzorg. Voor 1875 is het contract te dier zake op de
bestaande voorwaarden (verg. het vorig verslag, bladz. 28)
weder vernieuwd.
Te Padang bleef de inrigting voor buitengewone ziekenvorpleging gehandhaafd. Bovendien werd, ten behoevo van
do vele zieken en convalescenten onzer krijgsmagt te
Atjeh, te Batoe-toelis (Buitenzorg) op een daartoe gohuurd erf een temporair hospitaal voor 250 lijders gebouwd.
Tot hetzelfde doel werden ook de convalescenten-gestichten
te Malang on to Oenarang tijdelijk uitgobroid; hiertoe
werd te Malang onder anderen gebruik gemaakt van het
welwillend aanbod van den regent te dier plaatse, die
een hem toebehoorend huis , zonder vergoeding , ter verpleging van officieren afstond Te Oenarang werd de vereischte localiteit verkregen door inhuur van het logement.
Daar voor sommige Hjders een koeler klimaat dan dat
van Buitenzorg noodig geoordeeld word, besloot de Regering
ook eonige onderofficieren en manschappen ter verpleging
te doen opnemen in het particulier gezondheids-etablissement te Sindanglaija (Preanger regentschappon) , waartoe
aldaar 6 plaatsen in de 2de klasse en 18 in de .'ide werden
opengesteld. Deze maatregel, aanvankelijk gedurende zes
maanden toegepast, is sedert (November 1874) voor een
gelijk tijdvak verlengd.
Evacuatie naar de Padangschc Bovenlanden (Fort de
Koek en Paijakorabo) is niet aanbevelenswaardig geoordeeld, wegens het moeijolijk transport on do behoefte aan
op te rigten tusschen-stations, waardoor alléén de begeleiding reeds te veel geneeskundig personeel zou vorderen.
De afstand tusschen Padang en Fort de Koek bedraagt
alleen 5 etappes , terwijl het voor buiklijders meer geschikte
Paiiakombo nog 21 palen verder is gelegen.
Het denkbeeld om te Atjeh ziekenschepen te stationeren
opdat ligt gewonden en min ernstige zieken daar verpleegd
en niet naar Padang of J a v a zouden behoeven gezonden
te worden , werd wel overwogen , ook in do meening dat
het verblijf op zee voor vele gestellen heilzaam zou kunnen
werken , maar het vond bij den geneeskundigen dienst geen
bijval; do betrokken chefs zagen daarin tal van bezwaren
en betrekkelijk weinig nut.
Het gezondheids-etablissoment te Gadok (afdeelingBuitenzorg), dat , ten gevolge van het overlijden van den directeur-geneesheer, in het laatst van 1874 gesloten moest
worden, werd in April 1875 weder geopend.
Ambulance-voorwerpen. Ook bij de 2de expeditie tegen
Atjeh voldeden de brancard-hangmatten , model BECKING
(zie vorig verslag, bladz. 36), uitstekend; aan zeer groote
ligtheid paren zij voldoende stevigheid.
De veldbed-brancar J s , door den zelfden hoofdofficier
ontworpen , hebben eveneens zeer goed voldaan in hare
dubbele bestemming als veldbed en transportmiddel.
Omtrent de raderbaar (lechophoor) , model DE MOOY,
wordt berigt, dat deze zeer bruikbaar is op gebaande weg e n , maar niet bij marschen door m u l zand, doorsawahs
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of langs smalle boschpaden. De portatievo brancards van
denzelfden ontwerper worden voor Indio bepaald afgekeurd,
omdat de koelie* niet gewoon zijn draagzeelen te gebruiken.
De ziekonsloep, model MAMSKEI.LE (zie vorig versla^),
beeft gedurende de 2de expeditie tegen Atjeh uitnemende
dionston bewezen.
Ook de ziokenschepen hebben zeer goed voldaan. Ken zeilschip verdient echter de voorkeur boven een stoomschip, daar
het eerste meerdere ruimte aanbiedt. Als transport-ziekensclu'p is evenwel aan een stoomschip de voorkeur te geven.
De houten hospitaal-barakken, door den kolonel-ingenieur
KiiMEI.lN'0 ontworpen , zijn tijdens de expeditie alleszins
doelmatig bevonden. De inrigting der slaapplaatsen , van
gespannen zeildoek, bleek zeer deucdelijk , vooral ook omdat daardoor geen gebruik behoefde gemankt te worden
van siroozakken , wier reiniginer en vulling aanhoudend
veel werk verschaft. wat te velde moet vermeden worden
Ondersteuning von hulpbehoevende militairen ; Jioode Kruis,
tnz. Ook gedurende het j a a r 1874 heeft het te Batavia gevestigde Centraal Comité' voor Nederlandsch Indio van de
vereeniging » het Roode Kruis " (zie voi ig verslag , bladz. 3fi)
in allo opzigten aan zijne lofwaardige roeping ten volle
beantwoord. Bijzoi dere mededeolingen dienaangaande liggen
buiten het bestek van dit verslag, to eerder nu daarvan
een afzonderlijk overzïgt in druk verscheen. Van het
Centraal Comité in Nederland werd eene som van f 10 000
en \M\ het hoofdbestuur van het Roodc Kruis in I)uitschland 1 7000 voor de behoeften in Indie ontvangen. Bovendien ontbrak het niet aan bijzondere zorgen voor de gewonde strijder* en de nagelaten betrekkingen der overlederen Aanzienlijke giften werden , zoo in Nederland
(zie de < pgnven , telkens in de Staatscourant gedaan) als in
Indie, voor hen bijeengebiagt, en het is algemeen bekend
hoe men Ach heeft bujverd <m bovendien tot verzachting
van htt lol van enkelen, die op eene buitengew oou treurige
wijze verminkt waren, mede te werken (o. a. door de
oprigtirg van het Eoghair-fonds: zie hoofdstuk W, § 1).
T e Soeiubaija werd een Atjehfonds oj'gerigt, speciaal ter
verzorging der nagelaten betrekkingen van gesneuvelden,
die deel uitmaakten van het garnizoen dier kustplaats.
To dezer plaatse verdient ten slotte nog vermelding het
Koninklijk besluit van 20 Januarij 1875, n°. 1 (Indisch
StautMad
n°. 92), Waarbij werd bepaald, dat aan h e n ,
die door den dood van voor den vijand gesnouvelde
betrekkingen geldelijken onderstand verliezen, ten laste
der Indische begrooting eene gratificatie zal worden uitgekeerd ; daartoe werd op die begrooting voor 1875 f 10 000
uitgetrokken.
Topografische dienst. De toevoeging eener expeditionaire
opnemingsbrigade aan de tweede expeditie tegen Atjeh was
ook nog in 1874 oorzaak, dat de werkzaamheden der verkenning van Java ingekrompen moesten worden. Niet
m i n i e r dan 3 officieren en 12 der meest geschikte opnemers
bleven gedurende een gedeelte van hot j a a r aan de brigades
op J a v a onttrokken. Bovendien werden nog een tweetal
opnemers bij de achtergebleven bezetting te Atjeh aangehouden , aan welke later nog een derde werd toegevoegd.
De op het terrein in kaart gebragto streek van Java
was dan ook veel kleiner dan in 1873. Terwijl in dat
j a a r door de zes brigades 2490 vierkante palen werden
opgemeten en ingeschetst, beliep de bewerkte uitgestrektheid
in 1874 slechts 1881 vierkante palen, a l s : in Batavia
1 1 1 . in Rembang 46G, in Kediri 340, in Soerabaija 380,
in de Preunger regentschappen (waar twee brigades werkzaaui zijn) 345, en in Pasoeroean (waarheen een gedeelte
der brigade van Kediri kon overgaan) 239.
Voor topografischen arbeid e l d e r s , b. v. in de Pasoemah
(l'ale.i.li.-mg) of in de Padangsche Bovenlanden (zie het
vorig verslag, blz. 34), kon nog altijd geen personeel
worde» afgestaan. De drie ter praktische beproeving bij
de miütaiie opnemingen ingedeelde infanterie-officieren
werden wel is waar in 1874 vast bij den topografischen
dienst geplaatst, maar moesten invallen ter voorziening in
vacatures op Java.
Bij het topografisch bureau te Batavia werd voortgegaan met het teekenen van net-kopijen der brouil!on-detailbladen (schaal 1:20 000) van Batavia, Rembang en
K e d i r i , V*D welke residentien bij het eind V»D 1874 in 't
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geheel 3C9 bladen waren overgeteekend , en met het zamenf-tellen dor (gearcoerde) overzigtskaart (schaal 1:100 000)
van Madioen, welke in zes bladen gereed kwam. Ook
werd van laatstvermelde residentie do in Oost-Indischen
inkt bewerkte (gewasschen) overzigtskaart afgeleverd voor
het nemen van photogrammen, (I) ten eindo op die wijze
al dadelijk praktisch nut van de kaart te kunnen trekken.
Die afdrukken, te Batavia ook voor het publiek verkrijgb a a r , kwamen nog in 1874 gereed. De gearceerde ovorzigtskaart werd in November 1874 hier te lande ontvangon ter chromoliihograftsche reproductie. Aan de zamenstelling der overzigtskaarton van Rembang en Kediri word
in Indie begonnen. Van de eerste residentie werd zoowel
het gearceerde al* het gewasschen exemplaar onderhanden
genomen , van Kediri alleen het laatste.
Overigens werd zamengesteld eene kaart vau de hoofdplaats Saroarang en omstreken (schaal 1:10 000), bestemd
om , ten gebruiko voor de praktische oefeningen van officieren , op de halve schaal te worden gereproduceerd, zoo
mede eene krijgsspel-kaart van een denkbeeldig terrein (schaal
1:2000) met overzigtskaart (schaal 1:10 000). Van deze
kaart werden de noodigo photo-autografische afdrukken
gemaakt ten gebruike in de voornaamste garnizoenen.
Van de ontworpen kaart van Sumatra's Oostkust (ryk
van Siak Sri Indrapoera) werd een gedeelte, voor zooveel
mogelijk aangevuld. vsn den resident terug ontvangen.
De photografie-brigade, aau de 2de expeditie tegen
Atjeh toegevoegd, heeft, voor zoover de omstandigheden
dit toelieten , aan de verwachting beantwoord.
Bij het eind van 1874 bestond by den topografischen
dienst, niettegenstaande de menigvuldige aanvragen tot
plaatsing, een incompleet van 1 officier en 32 minderen,
hetgeen ten deele hieraan moet worden toegeschreven,
dat menig opnemer en teekenaar tot verbetering zijner
positie , na expiratie van dienst, een anderen werkkring
zocht , bij voorbeeld bij de spoorweg-opneming op Sumatra,
het mijnwezen , de statistieke opneming enz. Maatregelen
om dit bezwaar zooveel mogelijk op te heffen , maken een
pun t van overweging uit. Met de opleiding voor den topografischen dienst van eenige jongelingen "by het pupillencorps te Gombong wordt voortgegaan. Het is te verwachten dat de vier reeds als elève-opnemers ingedeelde
pupillen in 1875 of 1876 voor eent) vaste plaatsing fgeschikt zullen zijn.
Het lithografisch etablissement leverde in 1874 aan
particulieren voor eene waarde van f 934. Het kaartendebiet bragt f 1481 o p , waaronder f 275 voor de hier te
lande gereproduceerde en naar lüdie ten verkoop gezonden
chromo-lithografische residentiekaarten.
Van deze kaarten hebben weder een tweetal nieuwe het
licht gezien, namelijk die van Tagal en Japara (Mei 1875).
Daar de voorraad van sommige der uitgegeven residentiekaarten uitgeput raakt, bestaat het voornemen om daarvan , naar gelang der behoefte, eene nieuwe oplaag het
licht te doen zien.
§ 4.

Krijgsverrigtingen.

De hier volgende mededeelingen betreffen ditmaal alloen
de militaire gebeurtenissen in Atjeh. De expeditionaire
troepen in de Noorderdistricten van Colebes waren, ofschoon van hen vermoeijende patrouillediensten werden
gevergd, slechts weinig in de gelegenheid tot een werkdadig optreden tegen den vijand. Voor hetgeen deswege te
zeggen v a l t , wordt — ter vermijding van herhalingen —
verwezen naar bladz. 21/22 hiervoren. Aldaar is ook uitvoerig
gewag gemaakt van de militaire vertooning, die in een
ander deel van het gouvernement van Celebes, namelijk op
het eiland Benerate, noodig w a s , en waaraan werd deel
genomen door een detachement infanterie van Makassar en
eene landingsdivisie van Zr. Ms. stoomschip Sumatra
Van de tijdelijke troepenmagt in Benkoelen en Deli.
(vorig verslag, bladz. 46) zijn geene bijzondere verrigtingen
te vermelden. Vergelijk overigens bladz. 28 en 10 hiervoren.
De krijgsverrigtingen in Atjeh sedert April 1874 hadden , in zuiver militairen zin, ten doel het ongestoord bezit
(1) Van reproductie door middel der Alberttypie (lichtdruk) werd
voor deze kaart afgezien, voornamelijk wegens de te Batavia nog
onvoldoende hulpmiddelen voor zoodanige reproductie.
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der vermeosterde landstreek en do veilige gemeenschap
met do recdo (en tusschen de bezette posten onderling)
nader to waarborgen ; in hoe verre dit doel werd bereikt
is in het vorige hoofdstuk vermeld; do wijze waarop het
werd nagestreefd, moge blijken uit de volgende mededeelingen, welke zich aansluiten aan die in het vorig» verslag (bladz. '15).

liet duurde dan ook niet lang of de stoombarkassen en
sloepen , die beneden Penajoeng de Atjeb-rivier bevoeren ,
werden uit kampong Lampoeloo, tusschen do marinehenting en Penajoeng, beschoten. Tegelyk verontrustte de
vijand onophoudelyk onze posten langs hunne gansene uitgestrektheid. Dit was onder anderen het geval don 18den
M e i , toen eene sterke verkennings-kolonno beoosten KottaRadja met de Atjehers slaags geraakte en ben noodzaakte
Kort nadat de transportvloot, die de hoofdmpgt van den bouw eener benting te staken.
het expeditionaire leger naar J a v a terugbragt, do roede
De klimmende overmoed des vijands, die, overal bevan Atjeh had vorlaton, vond de op bladz. 6 reeds met een gunstigd door het digt begroeid terrein, zich onder anderen
enkel woord herdachte inval van den vijan d in Maraksa plaats. niet ontzag des nachts , in de onmiddellijke nabijheid van
Zoodra de bivonak-kommandant to kampong Djawa daar- Kotta-Radja, tot tweemaal too de kraal te bekruipen ,
van kennis kreeg, zond hij, ter ondersteuning van onze waarin zich het slagtvee voor onzo troepen bevond, —
bondgenooten, eeno compagnie Afrikanen af, dio na oen deed den kolonel P E L verlargend uitzien ï aar het oogenkorten Strijd don vijand op do vlugt dreef.
blik, waarop hij in staat zou zijn den Atjehers eene volOngelukkigerwijze waren inmiddels oen aantal kampongs doende magt tegenover te stellen , om hen naar het oosten
in Maraksa in brand geraakt, zoodat TOEKOE NEK en de terug te dringen en do communicatie langs de Atjeh-rivier
zijnen, door de hun berokkende schade bevreesd geworden, tegen hun geweervuur te dekken. Wel zou de numerieke
de eerstvolgende dagen grooten angst voor de bevolking dor sterkte van het bezettingsleger hem dit vergund hebben,
V I Moekim (TOEKOE NANTA) betoonden. Aanvankelijk ondanks do in Maraksa gevorderde werkkrachten , ware
r
trachtte de bevelhebber het geschokt vertrouwen onzer het niet. dat talrijkp ziekte-grv.il': n n et alleen hot aantal
dienstdoende
manschappen
aanzienlijk
reduceerden , maar
bondgenooten te herstellen door do uitzending eener mobiele kolonne onder den majoor J . G. H. GROOSS , die van bovendien dringend eischten slechts matige vermoeijonissen
28 op 29 April te Maraksa bivouakeerde, en wier tegen- van de troepen te vergen. Om don ziektetoestand te
woordigheid voldoende bleek te zyn om den vijand van kenschetsen , behoeft slechts vermeld te worden , dat op
een voorgenomen hernieuwden aanval te doen afzien. Do «en 12den Mei — de feestdag waarop de 25jarige logering
majoor GROOSS keerde daarop naar Kotta-Radja t e r u g , des Konings herdacht en niet gewerkt werd, en men dus
eene compagnie infanterie in bezetting te Oleh-leh achter- dubbele neiging mogt verwachten om zich buiten het hoslatende; op verzoek van TOEKOE N E K werd kort daarop pitaal te houden — niet minder dan 308 lijders in de nmbulancen verpleegd werden , terwijl bovendien 223 zieken in
nog eene compagnie infanterie in Maraksa gelegerd.
Die veiligheidsmaatregelen bleken de Maraksanen echter het kwartier behandeld weiden, dat is te zamen ruim '/ g
niet voldoende gerust te stollen; ook het granaatvuur on- der expeditionaire magt ; don 20sten Mei bedroeg het cijfer
zer onrlogsbodems , den 30^ten April tegen TOEKOE NANTA'S dor verpleegden: in het hospitaal 3 1 7 , en in hot kwartier
kampongs geopend, deed hun moed niet herleven, en nu 2 6 5 , meer dan V7 der totiile sterkte. (I)
besloot kolonel P E L , na eene den 4den Mei ondernomen
Troepen ter vervanging van overleden ot to evacuoren
verkenning, waarluj de chefs der artillerie en der genie hem manschappen konden echter dagelijks worden verwacht, en
vergezelden , behalve Oleh-leh ook de kampongs Blang-oe toen deze, in de eerste helft van Junij , achtereenvolgens (2)
en Merdohati te bezetten, en bovendien te Oedjong P a - ton getale van ruim 600 onderofficieren en soldaten waren
laaggahan, op den regter oever on nabij de monding dor ontscheept, brak weldra hot met ongeduld verbeide oogenkwalla Tjangkoel (1) (of Naridji), eene batterij voor twee blik aan , waarop men tot eene krachtige offensieve operatie
achterlaadkanonneu van 12 c.M. op te rigten, dio hot zou kunnen overgaan.
dubbele voordeel zou aanbieden, zamenscholingen op den
Nadat don 8ston Junij oen aanval op Blang-oe en 01ehlinker rivier-oever te kunnen beletten, en den weg (verg. loh , — oio vrij ernstig werd doorgezet, terwijl tegelijkerbladz. X) te beveiligen, langs welken de communicatie tijd onzo overige posten werden verontrust, — zonder
tusschen Kotta-Radja en Oleh-leh zou moeten plaats vinden. verliezen onzerzijds was afgeslagen , was do vijand de
Aanstonds werd met den aanleg der versterkingen en eerstvolgende datren met nieuwen mood van de oostzijde
den bouw dor daarin noodige loodsen voor logies een be- opgedrongen; maar vooral naden Uden werd hij al stouter
gin gemaakt. Deze arbeid werd echter herhaaldelijk door en stouter en den 19den Junij vertoonden zich een zoo
den vijand verontrust, en moest zelfs meer dan eens voor groot getal Atjehers in Lampoeloo, dat de kommandant
eenige uren worden gestaakt. Kolonel P E L moost besluiten , van Penajoeng het noodig oordeelde eono sterko patrouille
ter beveiliging dor werkzaamheden, tijdelijk een paar com- in hinderlaag op den linker-rivieroever te leggen , met
pagnien infanterie to Lampasoi to legeren. Do krachtige opdragt oin van daar de opvarende barkassen en sloepen te
bijstand, die aan TOEKOE N E K verleend werd, herstelüe beveiligen en :evens zooveel mogelijk 's vijands bewegingen
van lieverlede het zelfvertrouwen zijner onderhoorigen , wat gade te slaan. Achter ceno in haast opgeworpen borstonder anderen ten duidelijkste bleek toen bij eon aanval wering van zandzakken verscholen , bragt di zo den A'jehers
van TOEKOE NANTA op een der. Maraksaansche grenskam- eenige verliezen t o e , doch toen een ongelukkig toeval
pongs (Long-Djabat), den lOden J u n i j , de bewoners plotseling een deel der borstwering deed instorten, maakte
's vijands vuur zoo krachtig beantwoordden, dat hem het de vijand van de hierdoor ontstane verwarring gebruik
om door eenigo goed gerigte schoten don aanvoerder (3) der
doordringen werd belet.
Verschafte de uitbreiding onzer posten naar het westen patrouille en een zestal minderen buiten gevecht to stellen.
Don kommandant van Ponajoeng werd kort daarop berigt,
en do beveiliging der werkzaamheden aldaar, het bezettingsleger aanhoudende bezigheid, het duurde niet lang of dat de Atjehers in Lampoeloe eene batterij opwierpen,
ook aan de oostzijde (langs de lijn marinebeuting—Pena- die de genieenschap mot de marine-beuling bedreigde.
joeng—loopgravenwacht—Pakan Atjeh) begon de vijand Daar nu tevens het succes, op de in hinderlaag liggende
van zy'n nabijheid te doen blijken. Door het zeer bedekt
terrein begunstigd, trachtte hij herhaaldelijk de marine(1) Aan de Indische Regering is eene volledige statistiek gevraagd
benting te bekruipen , en dagelijks uitgezonden patrouilles — nopens ziekte- en sterfgevallen bij het bezettingsleger, welke opgave,
die telkens, reeds op korten afstand buiten onze posten- indien zjj tijdig wordt ontvangen, als bijlage van dit verslag zal
keten, werden beschoten — bevestigden de berigten der spion- worden overgelegd.
Inmiddels vindt men in de bijlage E een overzigt van liet aantal
non , dat men poogde onze versterkingen , door de oprigting militairen
die, uit Java en Padang, zoo tot aanvulling als tot uitvan aan het oog onzer troepen onttrokken bentings, al breiding dier krjjgsmagt werden afgezonden. De in dien staat vermelde
meer en moer te naderen , kennelijk met het doel om do cijfers betreffende onderhoud en verpleging der troepen kunnen dienen
gemeenschap tusschen die versterkingen onderling te be- om eenigzins een denkbeeld te geven van de zware diensten, die de
moeijelijken , en , wat gevaarlijker moest worden geacht, oorlogstoestand vooral ook van de militaire intendance vorderde;
diensten waarvan zjj zich steeds op uitstekende wflM gekweten heeft.
zoo mogelijk de verbinding met de reede te bedreigen.
(2) Ter reede van Atjeh kwamen achtereenvolgens aan de transportschepen: Sloet ran de Beele, 11 Junij, met 9 officieren en 410
minderen, Prins Alexantter, 12Junjj, met 8 officieren en 210 minderen.
(1) De westelyke grens van Maraksa, niet te verwarren met de
kwalla Tjangkoel nabij welks monding de landing den «den Decem(3) De 1ste luitenant D. G. baron SLOET TAN ZWANISBURO, die
ber 1873 plaats vond.
den 27sten Junjj aan de gevolgen zijner wond overleed.
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patrouille behaald, don vijand klaarblijkelyk tot overmoed
aanspoorde , werd besloten hem zoodra mogelijk de kampong te ontnemen , waartoo nog dienzclfden middag uit
Kotta-Radja eene kolonne van 150 infantcristen, 2 1<anonIK'II en 4 mortioron , onder den kapitein F . baron VAN
AERSSEN BKIJEHEN VAN VOSHOL,

werd

uitgezonden , met

den last op den linkeroever een punt te zoeken van waar
do in aanbouw zynde versterking kon worden geönfileord,
e n , als dit onmogelijk mogt blijken, de rivier over te
gaan om den vyand met de bajonet te verdrijven, of w e l ,
indien 's vyands positie en getalsterkte te aanzienlek mogien blijken om zulk MO aanval to doen , een geschikt
punt te bezetten om hem te observeren , tot dat de toezending van versterking (den volgenden ochtend) offensief
optreden zou veroorloven. Daar de uitgezonden kolonne
aan het laatste deel dezer instructie voldeed en dionvoN
gens buiten Penajoeng bivouakeerde, rukte de majoor
J. G. SfiiiARi', op last van don opperbevelhebber, den volgenden ochtend uit aan het hoofd van 200 man infanterie,
nam ten 6 ure het bevel van don kapitein VAN AERSSEN
over, en deelde het detachement derwyze in drie kolonnes
i n , dat de middelste do vijandelijke positie uit het zuidoosten naderde, de regterkolonne haar oostwaarts trachtte
om to trekken, en de linkerkolonue, onder bescherming
van het vuur der arlillerie-.-ectie, langs don regtorrivieroever ten aanval oprukte, terwijl de mortieren de beweging in het centrum volgdon; rug en regterflnnk der aldus
ageerendo troepen werden door een detachement uit Ponajoeng gedekt. In hot zwaar begroeid terrein marcheerde
men onder 's vijands goed onderhouden vuur langzaam
voorwaarts, tot dat het juist gerigt artillorievuur de verlangde uitwerking had, waarop de linkerafdeeling den stormpas a a n n a m , gevolgd door een deel der middenkolonne,
die voor het overige ter dekking van de ambulance achterbloi f. Ken oogonblik hield de vijand stand; maar naauwelijks waren enkelen der onzen in zijne stelling binnen
gedrongen of hij nam in noordoostelijke rigting da ringt ,
waarbij eenige salvo's van de regterkolonne hem nog gevoelige verliezen toebragten. N a een gevecht dat 2 uren
geduurd h a d . was Lampoeloo alzoo genomen, met een
verlies aan onze zijde van 27 gewonden, allen mindere
militairen. De majoor SCHARP keerde met zijn detachement naar Kotta-Radja terug, na te zijn afgelost door eene
compagnie infanterie, die als voorloopige vaste bezetting
van den door haar te versterken post was aangewezen.

terie do borstwering kon bereiken, volgde het sein tot den
Btorm-aanval, die, niet klem doorgezet, door de verdedigers
zoo manmoedig werd afgewacht, dat eerst oen woedend
gevecht mot do blanke wapens den strijd vermogt to boslechten. 's Morgens om 7 uur was kampong Garouw genomen,
waarin niet alleen een aantal lijken werden gevonden maar
ook een G-tal Atjehers krijgsgevangen gemaakt, die zich
op genade of ongenade moesten overgeven en naar KottaRadja werden opgezonden.
Op last van den opperbevelhebber had de marine dos
nachts het strand bonoordon de marine-benting beschoten.
Dit vuur had, naar het scheen, den vijand tot ontruiming
zijner noordelijk gelegen stellingen genoopt, die hij niet
wedor had bezet, vermoedelijk wijl hij omtrent het aan valspunt misleid w a s , eensdeels door het gorucht dat wy togen
Soerian zouden ageren, anderdeels door de afwisselende
kanonschoten, die sinds het begin dor manoeuvre uit al
onze posten op de omliggende kampongs worden gelost.
Hoe het zij, na de vermeestering van Garouw ondervond
de kolonne geen verderen weerstand; zoowel do sterkte te
Djelinkei, ais de kampong T i b a n , Kotta-Babie en KottaRadja-bediel waren verlaten, ofschoon talryke versperringen
langs den te volgen weg het bewijs leverdon, dat men zich
tot een krachtigen tegenstand had bereid. Wel bomerkte
men op den verderen togt d a t , zuid-oostwaarts, kampong
Langkroek sterk bozet werd gehouden ; maar de vijand deed
geen pogingen om van daar onzen marsch te stuiten. Met
oen verlies van 4 dooden en 28 gekwetsten , onder welke
laatsten 4 officieren (1), keerden do troepen 's avonds om 6 uur
in het kwartier terug; Kotta-Babie, Kotta-Radja-bediel en
kampong Garouw worden door de daarin achtergelaten
bezettingen ter verdediging ingerigt.

De vijand had aldus op nieuw de kracht onzor wapenen
ondervonden; hoewel hij daarna al aanstonds ook de nieuw
in te rigten posten met geweervuur verontrustte, scheen
hij toch, — nu zijne pogingen om ons de Atjeh-monding
te ontweldigen voor goed waren verijdeld, — er van te
hebben afgezien om zich in die streek te nestelen; KottaMoesapie althans werd den 7den J u l i j , Kotta-Perak den
8sten Julij, kampong Lamara don 9don Julij door de geregeld uitgezonden verkenningspatrouilles onbezet gevonden ,
wat den opperbevelhebber gelegenheid gaf het linkersteunpunt zijner positie nader te verzekeren door Moesapie in
de postenlinie op to nemen, en in verband daarmede de
bezetting van Garouw naar Lamara te verplaatsen. Deze
Had deze gelukkig uitgevoerde operatie ons defensief maatregel gaf bovendien het voordeel, dat 's vyands ververmogen tusschen Pakan-Atjeh en de marine-benting binding met do lagune, en daardoor met do z e e , u i t M o e aanzienlijk verhoogd, de Atjehrivier was daardoor niet sapie voortdurend onveilig gemaakt kon worden, en dat de
aan 's vijands vuur onttrokken. Talrijke drommen Atje- Pedir-dijk — waarachter hij zijne schutters doorgaans
hors vertoonden zich dagelijks benoorden het nipa-bosch, wist te dekken — beter door ons kon worden waargeaan don rogterrivieroever en het s t r a n d , en de marine- nomen.
benting werd uit hot noorden en noordoosten herhaaldelijk
Het scheen evenwel, dat de rust ten oosten onzer
verontrust. Om hieraan een eindo te maken besloot kolonel positien slechts eene voorbereiding was lot een krachtiger
P E L don 28sten Jnnij eene offensieve beweging uit te voeren , handelen der Atjehers tegen de westolijk gelegen posten.
waarvan hij persoonlijk de leiding op zich nam.
Daar hielden zij een der grenskampongs van Maraksa
In don vrofgen morgen van dien dag verliet het linker (Soerian) bezet, van waar zij niot alleen dikwijls met kanonhalt 9de bataillon, waaraan 2 sectien artillerie, 2 mor- j en lillavuur onzen post te Blang-oe verontrustten, maar
tieren en eene sectie genietroepen waren toegevoegd, onder | de gemeenschap tusschen die sterkte en Oleh-leh bedreigden
bevel van don majoor J . H. KOMSWINCKEL , Kotta-Radja, en bovendien de landingsplaats (verg. blz. 8) onveilig
gevolgd door twee detachementen , to zinnen sterk 150 maakten, doordien do digtbegroeide kampong hun gelegenman , die — voor drie dagen van vivros voorzien — be- heid gat daarin eene sterke magt aan ons oog to onttrekken,
stemd waren om de te nemen punten te bezetten. Nabij die, plotseling optredend, het strand zou kunnen bereiken
Ponajoeng ging de kolonne van den linkor- op den regter- vóór dat de zwakke bezettingen van Blang-oe en Oleh-leh
oover over, en zette haren marsch naar Lampoeloo voort; voldoende ondersteuning zouden kunnen ontvangen uit Kottahier werd halt gehouden , de artillerie versterkt met een Radja Omstreeks half' Julij werden de rapporten der in bet
tweetal mortieren en de gevechtsvorm aangenomen, waarop kwartier terugkeerende patrouilles steeds verontrustender
do togt in oostelijke rigting werd vervolgd, met het doel, aangaande den staat van tegenweer waarin Soerian werd
zoodra men hot nipa-bosch voorbij zou zijn, zich noord- gebiagt, zoodat kolonel P E L zich genoodzaakt zag op nieuw
waarta te wenden, ten oinde Kotta-Babie en Kotta-Radja- offensief te werk te gaan , met het doel dit broeinest des
bediel te bereiken. Het duurde echter niet lang of een vijands te zuiveron en daarna te bezetten. De 26ste Julij
hevig geweervuur gaf blijk van 's vijands voornemen om den werd voor deze operatie bestemd.
marsch der onzen te stuiten , on bovendien werd spoedig
De voorafgaande dagen hadden zich gekenmerkt door
bemerkt, dat de te volgen weg door oen stormvrij aarde- eene bijzondere stilte in de te vermeesteren kampong, hetwerk werd versperd. Terwijl nu de artillerie in positie geen , in verband met verschillende berigten der spionnen,
kwam om deze sterkte te beschieten, werd eene compagnie de onderstelling wettigde, dat de bezetting tijdelijk was i n infanterie in zuid-oostelijk^ rigting uitgezonden m e t d e o p - gekrompen ; het oogenblik om den aanval te ondernemen was
dragt om het terrein naar die zy'de te verkennon ; deze diende
tevens om de regterflank der kolonne te dekken en sneed
den vyand den terugtogt naar het zuiden af. Onder diens
aanhoudend vuur werden de digte versperringen opgeruimd,
(1) Hieronder de 1ste luitenant \V. L. E. V. VON MAFSOW van de
en zoodra deze arbeid zoover was gevorderd, dat de infan- infanterie, en de 2de luitenant C. J. ZWAOIB van de artillerie, die
korten tijd later aan hunne wonden overleden zijn.

Bijlagen.
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du» als aangewezen ; du kolonel P E L nam wedor zelf hut
bevel op zien.
Terwijl het gorncht liep dat men tegen Langkroek zou
ageereu , waren de» morgens omstreeks C uur te IMang-oe
samengetrokken het regterhalf 2de bataillon, — voor zoover Ut beschikbaar w a s , daar het de bezetting der verschillende posten in Maraksa uitmaakte, — het linkerhalf
8de bataillon, 2 sectien artillerie en een peloton genietroepen, welke raagt in twee afdeelingen werd gesplitst,
de eene onder den majoor M. A. E. P H A F F , bestemd om
de operatien te openen, de andere door den majoor J. G. EL
GROOSS aangevoerd, om voorloopig in reserve te Blang-oe
te verblijven. Inmiddels hadden de verschillende postkommandanten order ontvangen reeds vroeg in den morgen
het (geschut-) vuur te openen tegen de naby liggende kampongs des Tjjands; Soerian en Padang-Kassat waren derhalve uit Kotta-Radja en Ulang-oe den ganschen ochtend
met granaatvuur geteisterd, en toen dit, overeonkomstig
de uitgevaardigde orders, om 7 uur ophield, ving de majoor
P H A F F den togt

aan.

Èn Long-Djabat, èn het zoidelijk daaraan grenzende
Tjoet-Aroem werden zonder ontmoeting met den vijand
doorgetrokken , hoewel langzaam, daar in de zware paggers,
die beide kampong» doorsneden , telkens door de genietroepen
doorgangen moesten worden gekapt. Maar naauwelijks
deboucheerdo de kolonne op de natto s a w a h , en kreeg /ij
regts kampong Sinangri, vóór zich Soerian in het gezigt,
of een hevig geweervuur uit den eerstvermolden vijandelijken post gaf blijk van de waakzaamheid onzer tegenstanders. Terwijl de ambulance, met de vereischtu dekkiug, te Tjoet-Aroem achterbleef, kwam de artillerie regts
tegen Sinangri in baiterij en stak de kolonne de ruim
lOOM.breede sawah over, ontwikkelde eene sterke tirailleurlinie in den rand van kampong Soerian en drong langzaam
voorwaarts, tot de voorhoede, plotseling door een moorddadig vuur overstelpt, bemerkte dat zij op ruim 75 passen
verwijderd was van eene duchtig versterkte en sterk bezette
benting, die tot nog toe door du digte bamboe-doerie aan
haar oog onttrokken was. In het voorfront volkomen stormvrij, moest zy aan de keelzijde genaderd worden , welke
beweging zoo snel werd uitgevoerd, dat de vijand was
ingesloten vóór dat éón der zy nen de stelling kon verlaten.
Elke poging om hein tot de overgave te overreden bleek
echter vruchteloos, on toen nu de inmiddels uit Blang-oe
opgerukte reserve was aangekomen e n , ook met haro hulp,
op verschillende plaatsen de versperringen waren opgeruimd,
klonk het sein tot den stormaanval, die na een bloedig
geveoht met de vermeestering der benting eindigde, waarin
73 Atjehers den dood vonden. De sterkte werd onmiddelijk geslecht e n , na eene korte r n s t , de maisch in zuidoostelijke rigiiog vervolgd. Het oorspronkelijk plan van
kolonel P E I . was om ook Padang-Kassat, Poe-oe e n , zoo
mogelijk, Setoe dienzelfden dag te nemen; maar de belemmeringen , die bet zwaar begroeide terrein aanbood, en
niet minder het oponthoud vóór de vetoverde bentiog ondervondon, waren oorzaak dat hy zich met een miuder uitgebreid resultaat moest tevreden stellen. Dit was ook
noodig omdat de vijand op onze regterflank, te Bital ,
eene zeer sterke stelling bezet hield, en het kon teeerder
geschieden , dewyl zoowel Padang-Kassat als Poe-oe onder
het werkzaam geschutvuur van Kotta-Radja, Blang-oe en
Soerian lagen, en dus de vijand daaruit, zonder onze troepen
bloot te stellen, door granaatvuur verdreven kon worden.
Nadat in de veroverde kampong een punt ter versterking
was aangewezen, keerden alzoo de troepen naar Blang-oe
en van daar naar hunne kwartieren terug; het vuur der
artiHerie hield daarbij Sinangri in bedwang, terwijl de
achterhoede kampoog Soerian in de asch legde; — ons
verlies bedroeg 6 dooden en 47 gekwetsten, onder welke
laats ten 4 officieren.
Reeds den volgenden ochtend werd eon begin gemaakt
met het opwerpen eener sterkte in Soerian, ter welker
plaatse al aanstonds 100 infauterlsteu werden gelegerd met
2 stukken geschut. Ofschoon de arbeid aanhoudend werd
verontrust, bleek het spoedig dat men zich omtrent de
positie van Padang-Kassat en Poe-oe niet had bedrogen,
's Vyands vuur van die zyde toch werd spoedig tot zwygen
gebragt, waarop, zonder dat tegenstand word ondervonden ,
eene reeks versterkingen in Padang-Kassat werden geslecht,
en den 16den Augustus te Poe-oe, dat bij verkenning

verlaten werd bevonden, een detachement infanterie met
2 vuurmonden werd gelegerd, nadat door de chefs der
artillerie en der genie een punt was aangewezen tot het
opwerpen eenor redoute, waaruit de vijandelijke kampong*
Bital, Lamtermin, Lamraboe en Poengei-Blang-Tjoet konden worden waargenomen en in bedwang gehouden. Ds
bozetting van dit punt verzekerde voorts do gemoenschap
tusschen Soerian on Blang-oe en had daarenboven ten doel
de bevolking van Maraksa in de gelegenheid to stellen
veilig hare sawahs te bebouwen, — welk doel, tot groot
gerief onzer bondgenooten, naar den eisch werd bereikt.
Ging men alzoo voort den vijand met goed succes allengs
terug te dringen, het behoeft geen betoog dat de trapsgewijze uitbreiding onzer postenketen zware diensten van
bet bezettingsleger vorderde, te meer daar de onverpoosde
verontrusting dior posten door den veelal aan het oog onttrokken vijand een afmattenden veiligheidsdienst noodig maakte ,
en voortdurende werkzaamheden tot raseeriag van het om
de posten gelegon terrein groote krachtsinspanning eischten.
De daartoe dagelijks uitgezonden corveën keerden telkens
met een of moer gewonden , soms ook met een gesneuvelde,
van den arbeid terug; in de omgeving van Kotta-Radja
moesten zij zelfs herhaaldelijk het werk staken, en dat
wel ondanks de haar steeds vergezellende dekkings-detuchementen. Nacht en dag worden door den vyand schoten
gelost; nu en dan ook trachtte bij onze stellingen gedekt
te naderen; doch dan waren in den regel eenige granaatworpen of kartotsschoten voldoende om hem te doen afdeinzen. Bleek dit tuur niet aan de verwachting to
beantwoorden, dan werden patrouilles uitgezonden, aan
welke het steeds gelukte hem op de vlugt te doen slaan.
Den Uiden Augustus had men booosten Pakan-Atjeh
het terrein zoo ver vrijgemaakt, dat — ruim 400 M. van
die sterkte verwijderd — een grafheuvel zigtbaar werd ,
diu den vijandelyken schutters blijkbaar tot verzamelplaats
strekte on van waar verscheidene projectielen zelfs KottaRadja bereikt en onze soldaten gewond hadden. Om
hieraan voor goed een einde te maken werd dit punt den
volgenden morgen bezet. Hierbij ondervond men aanvankelijk geen tegenstand; zoodra echter de geniekoelies met
materialen aanrukten ter versterking van dezen nieuwen
voorpost, kwam de vijand opdagen, en spoedig werd het
duidelijk, dat hij dienzelfden dag bestemd had om een
algemeenen aanval op onze stellingen te ondernemen.
Niet alleen do pas bezette graf'beu vel, ook de verdere
linie van daar tot de marine-benting, alsmede de batterij
te Oodjon--Palanggahan, onze uiterste regtervleugel,
werden hevig, de tusschengelegen plaatsen in mindere
mate, verontrust; allerwego worden 's vyands pogingen
echter verijdeld en tegen het vallen van den avond was
onze nieuwe »oostersterkte" in zoover voltooid, dat oen
infanterie-detachement van 50 man zich daar voldoende
gedekt kon legeren; ons verlies bedroeg dien dag 3 dooden
en 22 gekwetsten, allen mindere militairen.
Ofschoon de gezondheidstoestand der troepen omstreeks
het einde van July wel langzaam maar toch merkbaar
begon te beteren, zag de kolonel P E L , uithoofde der
zware diensten, die hy voortdurend van hen moest vorderen, zich genoodzaakt versterking aan te vragen; hij
stelde dus den legerkonunandaut voor hem te magtigen
eene nieuwe (3de) compagnie genietroepen op te rigten en
eene nieuwe (8ste) compagnie (1) vestingartillerie te vormen,
en bovendien do noodiyo bevelen te geven opdat de expeditionaire magt te Atjeh zou worden versterkt met hare
te Padang garnizoen houdende reserve, het linker half 6de
bataillon infanterie. Den 26sten Augustus werd door
den Gouverneur-Generaal dienovereenkomstig beschikt,
nadat hot Iegerbestuur reed» den 8sten te voren was gemagt^gd voorloopig maatregelen te nemen ter overbrenging
van de uit Padang op te roepen reserve.
Toen deze den 12den September in haar geheel te Atjeh
voreenigd w a s , begon zich al meer en meer de bedoeling
(1) Kader, manschappen en geschut tot de oprigting der uierbedoelde compagnicn werden uit Batavia toegezonden; het laatste voor
zoover dit niet reeds vroeger was geschied, want reeds terstond
nadat tot de bezetting van TOEKOE NEK'S gebied was besloten, had
men op kolonel PEL'S verzoek de naar Java teruggezonden achterlaad-kanouncn van 12 c. M. weder naar het oorlogsterreia overgebragt, met eenig ander materieel tot uitrusting der verschillende
posten.
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des vijands te openbaren om tusschon Penajoeng on Pakan- versterkingen te hebben vermeesterd , stuitte op 's vijands
Atjeh onze defonsielijn te forceren, zoodoende de Atjoh- hoofdwerk, oen aan de Atjeh-rivier gelogen benting, die
rivier te bereiken en dan Maraksa binnen te dringen, inet tal van chicanes ontoegankelijk was gemaakt en met
waartoe hij zich te Langkroek geducht versterkte on van buitengewone inspanning word verdedigd. Toch gelukte
daar allengs de communicatie tusschen Pukan-Atjoh en de het do oo8ter- en do noorderface to bereiken , die onder
loopgravenwacht onveilig maakte. Om deze en dergelijke 's v|jands hevig vuur werden beklommen: een oogenblik
pogingen te verijdelen , werd het noodig Lingkroek te be- scheen de vijand geneigd zich ook nu nog staande te
magtigen , tei wijl tevens de noordelijk gelegen pist te houden ; maar de overmagt der onzen dwong hem tot den
Lamara nnar het zuid- en noordoosten uitgebreid moest aftogt. Aan de zuidzijde verliet hij zijn reduit en trachtte
worden , ten einde den vijand te beletten de koerong zich over de Atjeh-rivier te redden , doch moest die wanTjoet te overschrijden.
hopige poging duur betalen : slechts ééa Atjeher bereikte
Aan het hoofd van 6 compagnien infanterie (van het gewond den linker-rivieroever : zijne 20 medgozellen waren
3de , 6de en (Mo bataillon), 2 sectien artillerie en een pelo- door onzo scherpschutters neergeschoten.
ton genietroepen, verliet do luitenant-kolonel J. H. T.
Onder bevel van den majoor H. E L. PRINS , die den
WÏEUAND (1) den 28ston Septomber vroogtydig Kotta-Radja , gewonden luitenant-kolonel DIEPENBROEK inmiddels had
marcheerde langs den linker Atjeh-oever naar Penajoong vervangen, word vervolgens Lemboeh in oostelijke rigting
en van daar naar Lamara, om, verder zuidwaarts voort- verder doorzocht en verlaten gevonden , waarop een drierukkende , het volgons de jongst ontvangen rapporten zwak tal punten (1) ter bezetting werden aangewezen , die door
bezette Langkroek te bereiken. Werkelijk werd het wes- de uit Kotta-Radja ontboden geniewerklieden in staat van
tolijk deel der knmpong verlaten gevonden, en toen ver- tegen weer werden gebragt, en ieder voorloopig bezet door
volgens de hoofdrnngt der kolonne zich naar het oosten oen detachement infanterie met 2 stukken geschut. Doorwendde , bleek dat ook Oost-Langkroek, ofschoon door eene dien de vijand thans ook het westelijk gelegen Anak-Kroeng
reeks vun bontings versterkt, niet dan door weinige vijau- hal moeten verlaten, had de welgelukte manoeuvre ons,
den bewaakt werd. Na eon kort vuurgevecht moest ook met een verlies van 2 dooden en 19 gewonden (behalve
dit deel der kampong door den vijand ontruimd worden , don luitenant-kolonel DIEPENBROEK allen mindere militairen)
die, behalve een viertal lijken, niet minder dan I2vuur- het zeker bezit van den Pedirdijk gewaarborgd , en daarmonden , 18 vaatjes patronen en 5 vaatjes buskruid achter- door onze oostelijke postenketen , benoorden de rivier, tot
liet ; wel een bewy s, dat hij het plan had gehad ons uit een afgesloten geheel gevormd.
Langkroek geducht te bestoken. Terwyl den Atjehers
Hierboven werd reeds vermeld hoo de kolonne, die
vooral bij hun overhaaste vlugt gevoelige verliezen waren tegen Lemboeh ageerde, onder anderen was zatnengesteld
toegebragt, telden onze troepen slechts 1 gewonden. Du uit detachementen der verschillende bezettingen te kampost te Lampoeloe werd nu opgeheven en daarentegen do pong Djawa, Penajoeng en Langkroek; om haar de
oostelyko defensielijn met een viertal redoutes gesloten vereischte sterkte te kunnen geven , was bovendien het
(Lamara Noord-Oost en -Zuid-Oost, en Langkroek Oost garnizoen van Kotta-Radja uitgerukt, waar niet meer dan
en -West), waarvan de beide eersten ter observatie'van het eene dubbele wacht kon achterblyven. Daar nu het gunvyandelijk terrein dienden , de beido laatsten , elk bezet stige jaargetijde juist met rassche schreden naderde en de
door eene compagnie infanterie en 2 stukken geschut , de talrijke offers die het vijandelijk vuur nog voortdurend binachterwaartsche verbinding met Penajoeng verzekerden en nen Kotta-Radja eischte , volledige beveiliging dezer positie ,
tevens bestemd waren om tot steunpunt te dienen ter voor- onze hoofdstelling , vorderde , zag de opperbevelhebber zich
bereiding van een later te ondernemen aanval op Berouw andermaal genoodzaakt aan het legerbestuur om uitbreien Lemboeh , waarvan het bezit den onzen onmisbaar was ding der hem toevertrouwde strijdkrachten te vragen,
ter bescherming van de brug by Pakan-Atjeh on van de waarop het regter half 5de en het regter half 10de bataillon
oosterfacen zoowel van dezo sterkte als van Kotta-Radja, (2) benevens de 4de compagnie artillerie werden aangewezen
die, ook na de vermeestering van den meer bedoelden om naar het oorlogstooneel te vertrekken.
grafheuvel, voortdurend door den \ijand werden verontNog vóór dat deze magt Atjeh bereikte en weinige dagen na
rust, en wel zoo hevig, dat nog telkens militairen en
koelies in het kwartier werden gewond. Herhaaldelijk drong de verovering van Lemboeh , had de kolonel PEL. het noodig
de vijand, die daartoe uit Lemboeh do rivier overschreed, geoordeeld de postenketen uit de rivierbenting oostelijk
tusschen de oostersterkte en Pakan-Atjeh door, en be- vooruit te schuiven, niet zoozeer om daardoor de veiligheid
dreigde zoodoende de onderlinge gemeenschap dier posten. van het roeds bezette terrein bezuiden de rivier nader te verzekeren , dan wel om den \ ijand te beletten boven LemDe 7de November werd aangewezen om tegen de boven- boeh de Atjeh-riiier over te steken om Kotta-Radja te
bedoelde kampongs op te rukken. De kolonel PEL behield bestoken. Omstreeks 16' 0 M. beoosten de rivierbenting
zich daarbij weder de algomeene leiding voor en gaf den maakt do rivier namelijk eene bogt, waarin hare rigting
luitenant-kolonel A. J. DIEPENBROEK last de te bezigen van eene nagenoeg zuidelijke in eene bijkans westelyke
troepenmagt in alle stilte zamen te trekken in Langkroek. I overgaat; mogt het nu gelukken te dier plaatse eene bat's Morgens om 57 3 uur stonden het 3de bataillon infanterie , terij op te werpen, die de rivier opwaarts bestreek, dan
versterkt door verschillende detachementen uit Penajoeng, kon men zoodoende den bovenarm in de lengte onder
kampong Djawa en Langkroek-West, met eene batterij berg- schot houden en dus den Atjehers de gelegenheid benemen
kanonnen en eenige genietroepen,bij den Pedir-dijk geschaard op den linker-oever over to gaan. Lang te dralen met
in drie kolonnes, front naar het zuiden. In den rug gedekt de bezetting van het bedoelde punt, Kotta-AIam, scheen
door detachementen uit Kotta-Radja-bediel en Lamara, niet geraden, eensdeels met het oog op de versterkingen
die 's vijands oostelijk gelegen kampongs, van de lagune die de vijand , naar luid der berigten van spionnen , weldra ,
tot Lbmboeh, observeerdon , werd nu de marsen in zuide- na afloop der poeassa (vasten), had te verwachten, anderlijke rigting aanvaard, die aanvankelijk alleen op de linker- deels omdat het zyn plan scheen om te dier plaatse zelf
flank uit kampong Loëk werd verontrust. Terwijl het ge- eene benting op te rigten. Den 13den November werd dus
scbutvuur uit Langkroek-Oost 's vijands zuidoostelijk ge- den chefs der artillerie en der genie last gegeven, ondor
legen heuvelbenting (2) in bedwang hield , bereikte men, behoorlyke dekking, de positie te verkennen, om deze
zonder een schot te lossen, de versperde toegangen der zoodra mogelijk met het boven omschreven doel te doen
kampong Berouw , die met de hulp der genietroepen bezetten. Zoodra te Kotta-Radja het berigt was ontvangen ,
onder een matig vyandelijk vuur werden geforceerd. Drie dat de uitgezonden hoofdofficieren er in geslaagd waren
bentings werden daardoor achtereenvolgens bestormd en een punt to vinden waar de rivier-battery kon worden
genomen ; de tegenstand werd echter trapsgewijze ver- opgerigt, rukten de genietroepen uit, die bij hunnen
woedcr, tot dat men, na andermaal eene reeks van drie arbeid wel spoedig vrij ernstig bestookt werden, maar er
(1) Kommandant van Kotta-Radja en b(j besluit van den Gouverneur-Generaal dd. 10 November 1874 tevens aangewezen als 2de
bevelhebber. In Mei 1875 verliet hy Atjeh tot herstel van gezondheid en werd vervangen door den luitenant-kolonel F. C. A. STOECKKB.
(2) Tusschen den Pcdirdyk en kampong Pinang beoosten Lemboeh
door de Atjehers opgerigt na het verlies van Langkroek.

(1) Deze posten zyn bekend onder de namen Berouw, Lemboeh
en rivierbenting; de laatst vermelde is gevestigd in 's vijands zoo
hardnekkig verdedigd reduit.
(2) Men zie aangaande de formatie dezer afdcelingen de bijlage
F, die een overzigt geeft van de verschillende wyzigingen, welke het
bezettingsleger onderging.
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des ondanks in slaagden Kotta-Alam dien dag in zoo vol- tering van dat gebied was te meer gelegen , omdat hot onder
doenden slaat van tegonweer te brengen, dat daar des hot gezag stond van een onzor onverzettelykste tegenstanders,
avonds voorloopig eene bezetting kon gelaten worden. Het du voornaamste aanvoerder der oorlogspartij, die , naar men
gekozen punt bleek meer en meer volkomen aan de ver- zeide, gezworen had, dat hij b|j do verdediging zijner
waohting te beantwoorden; de rivier toch wordt uit Kotta- voroterkingon zou overwinnon of sterven. Het was bo\enAlum over eene lengte van meer dan 1800 M. opwaaits dien bekend dat de vijand in deu laatsten tijd zijne krachten
bestreken, en bovendien ligt de redoute juist voor eene in Longbattah had geconcentreerd, zoodat men reden had
waadbare plaats, die de gemeenschap tusschen Pinang en om te verwachten d a t , werd hij daar verslagen, zyne
Longbattah mogelijk maakt. Ofschoon onze tegenstanders kracht aanmerkelijk gebroken zou worden en zijn togenvoortgingen den arbeid te Kotta-Alam zooveel mogelijk te Mand verminderen zou.
bemoeijolijken , mogt men de voldoening hebben reeds drie
De operatien op den 31 sten December werden begunstigd
dagen later, den lflden, uit 2 achterlaadkanonnen van 12 doordien de tijdelijke logering der nieuw aangekomen
c. M. het vuur te openen.
troepen te Oleh-leh den vyand in den waan had gebragt
Terwyl voorts allo krachten werden ingespannen om dat wij een aanval op de VI Moekims beoogdon , in wolke
deels te Oleh-leh, deels te Pantei-Perak op den regter- meening hij derwijze versterkt werd, door de inlichtingen
Atjehoever tegenover Pakan-Atjeh, het noodige gereed te onzerzyds ingewonnen nopens de wegen in TOEKOE N A N maken ter tijdelijke legering van de uit Java te verwachten TA'S gebied, dat hij zijne hoofdmagt bewesten de kwalla
versterking, trof het bfzettingsleger in de eerste dogen Tjangkoel zamentrok. Des morgens om 5V3 uur had de tweede
van December "eene r a m p , die niet alleen den toestand in bevelhebber de beide jongst ontscheepte infantorie-batailverschillende onzer pos'tien voor een oogenblik hagchelijk lons en de 4de compagnie artillerie naby Pakun-Atjeh
maakte t maar ook op de voorgenomen operatien ter be- vereenigd om de beweging to beginnen , waarvan de kolonel
veiliging van Kotta-Radja een nadoeligen invloed uit- P E L weder de hoofdleiding had op zich genomen , terwyl
het algemeen kommando was opgedragen aan dun overste
oefende.
Nadat de laatste dagen van November zich haddon ge- WIECAND. Te gelijker tijd was oono zamengestelde kolonne
kenmerkt door schier aanhoudenden zwaren regen. traden geposteerd bezuiden de oosterstorkte en eeto nabij Kottade Atjeh-rivier en de koerong Daroe in den nacht van 3 Alam , de eerste met het doel om den aanval ia deu rug
op 4 December buiten hare oevors; en hot water wies al te dekken , de laatste ter bijzondere observatie van kamspoedig zoo hoog, dat een groot gedeelte van het bezette pong P i n a n g , van waar de vyand mogelijk door een coup
gebied overstroomd werd. De brug te Pakan-Atjeh werd de main tegen Lemboeh zou trachten ons tot don terugtogt
beschadigd, die te Penajoeng geheel vernield, en de achter- te dwingen. Bovendien word den postkommandanten, vooral
een volgens inkomende rapporten van de verschillende posten langs de oostelijke defensielijn , aanbevolen door het uitgetuigden bijkans allen van min of meer ernstige bescha- zenden van waarnemingspatrouilles 'svyands bowegingen
digingen aan logies en aardewerken. Op de meeste plaatsen aan die zijde aandachtig te volgen , en moesten langs de
moest de bezetting op do borstweringen bivouakeren; hier gansche uitgestrektheid der door ons bezette linie de naasten daar moest men zelfs de aangelegde werken tijdelijk bijgolegen vijandelijke broeinesten door granaatvuur worverlaten en deze uit een nabijgelegen) hooger punt be- den verontrust.
waken. Gelukkigerwijze scheen ook de vijand van den
In twee kolonnes veer J de marsch aanvaard; links begaf
bandjir veel te lijden, waardoor hij buiten staat bleef ons zich de majoor A. M. VAN DER M E E R met hot regter half
te verontrusten en de herstelling der aangerigtu schade 10de bataillon, eene sectie genietroepen eu 2 sectieu artilte bemoeijelijken.
lerie langs den linkeroever in oostelijke rigting naar de
Den 6den December begon het water, hoewel aanvan- rivierbogt bij Kotta-Alam, om voorts, regts wendende,
kelyk slechts zeer weinig, te vallen; toch was den vol- Longbattah in het noorden aan te tasten, en regts niargenden morgen de gemeenschap tusschen de verschillende cheerde do majoor J . H. ROMSWINCKEL met du verder beposten nog bijna overal verbroken, en keerden de rivieren schikbare ma^t (eon bataillon infanterie , eene sectie genioeerst den 8sten binnen hare oevers terug. Wel stonden troepen, eene sectie artillerie en do mortieren), aanvankelijk
toen nog een aantal lagere terreinstrooken onder water en eveneens oostelijk, meer landwaarts in, met den last bemoesten nog op verschillende punten bijzondere maatregelen noorden kampong Lampoe-oe eene zuidelijke marschriggenomen worden om de bezettingen een onderkomen te ticg aan te nemen om dan Longbattah uit htt westen te
geven; maar sinds dien dag verbeterde de toe-tand voort- bestoken; de beide kolonnes zouden zooveel mogelyk in
durend merkbaar. Nu evenwel begon het overal achter- verband met elkander blijven ageeren; de linkerkolonne
gebleven rivierslib op sommige plaatsen eene ondragolijko werd gevolgd door den kolonel P E L met de chefs der arlucht te verspreiden, die uit don aard der zaak nadeelig tillerie en der genie; bij de regterkolonne hield zich de
op den gezondheidstoestand der troepen werkte (1). Onder tweede bevelhebber, de overste W I E G A N D , op.
die omstandigheden kwamen den Uden December de van
De kolonne ROMSWINCKEL werd dtor dea vijand het
Java verwachte troepen aan , die nu voorloopig allen te eerst opgemerkt en had dan ook reeds na korten tijd van
Oleh-leh, zoo goed als de omstandigheden het toelieten, verschillende zijden een vrij regelmatig geweervuur te bewerden onder dak gebragt, en over wier krachten aanstonds antwoorden. Hot scheen dat de Atjehers hun gansche
in de eerste plaats moest worden beschikt om de gevolgen in Longbattah beschikbare magt tegen onzen regterder overstrooming zoo min mogelijk nadeelig te doen zijn vleugel zamentrokken , althans de linkerkolonne zette haar
voor de veiligheid onzer stellingen en voor het welzijn der togt ongestoord voort tot voorbij de woning van IMAM
troepen.
LONGBATTAH, die zij echter eerst te^en 10 uur bereikte,
Niet vóór den Sisten December (2) veroorloofden terrein daar de verkenning van verschillende verlaten bentings en
en werkzaamheden om partij te trekken van de uitbreiding de bouw van eene kleine veldbrug (over de slokkan of kreek,
der strijdkrachten ter bereiking van het daarmede beoogde omstreeks 600 meter beoosten Pakan-Atjeh) veel tijd haddoel: de volkomene beveiliging van Kotta-Radja, die traps- den gevorderd. Omstreeks half elf stuitte de voorhoede van
gewijze uitbreiding onzer stellingen gebood in zuidoostelijke don majoor VAN DER MEER op eene sterkte, die, ofschoon
en zuidelijke rigting op de lyn Poe-oe, Kotta-Petjoet, van de overzijde der rivier geflankeerd, na een kort vuurKotta-Alam. Vooreerst moest daartoe het gebied van gevecht stormenderhand genomen werd, waardoor de toegang
Longbattah, gelegen op den linker rivieroever ten zuidoosten tot het zuidelijk gelegen Lampermei geopend was. In den
onzer hoofdversterking, genomen worden. Aan de vermees- noordelijken rand dier kampong lagen ter woerszijden van
den missigit-Longbaltah uitgestrekte versterkingen, diewèl
(1) Omtrent de mogelijkheid van voorzieningen tegen ovcrstroo- bezet bleken te zijn. Het artillerievuur der onzen deed
mingen in Arjch leest men in een rapport van den eerstaanwezenden echter den tegenstand spoedig verflaauweu, waarop de
genie-officier te Atfch over de maand December 1874, dat van eene missigit en de daaraan grenzondo bentings met de bajonet
afdoende verbetering van den water-afvoer naar zee eerst sprake kan vermeesterd werden, en men spoedig tot de ervaring
z(jn wanneer een grooter gedeelte van de Atjeh-rivier met hare v(jf k w a m , dat eenige honderde meters verder eene nieuwe
mondingen in onze magt is; maar dat Kotta-Radja door indijkingen vijandelijke stelling moest worden veroverd.
op eenvoudige w(jze tegen overstroomingen kan worden beveiligd.
Den majoor VAN DER MEER word hiertoe bevel gegeven,
(2) Van het voornemen om reeds den 23sten tegen Longbattah te
ageeren moest worden afgezien, omdat de vele regens en de hooge terwijl de kolonel P E L met twee compaguion infanterie
do terugtogtslijn dekte nabij de eerst genomen benting bewaterstand in de rivieren elke operatie onmogelijk maakten.
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miclen IMAM LONCDATTAH'S woning. M e n ageerde echter
in digtbugrocid en den onzen volkomen onbekend terrein ,
wut aanleiding gaf dut de kolonno-kommandnnt, te veel
w e s t w a a r t s w o n d e n d e , tegen eone andere benting oprukte
dan die welke d e opperbevelhebber had bedoeld. Het g o volg hiervan w a s , dat de vijand gelegenheid vond eene
der sterkton nabij den raissigit op nieuw te bereiken,
van waar hij n u door een der achtergebleven compagnie»
andermaal w e r d verdreven , terwyl den majoor VAN DER
M E E R , wiens torugtogtslyn ernstig bedreigd werd , order
werd gezonden terstond op dan missigit te retireren. N a a u w lyks werd aan dit bevel uitvoering gegeven , of de A'jehers
drongen van alle zijden in grooten getale op Het buiten •
gewoon bedekte terrein had namelijk b e l e t , dat tusschen

Maraksanen veelvuldig geloof vonden , nopens «on voorgenomen aanval op P o e - o e , gaven aanleiding o m , vooral ter
geruststelling van onze boadgenooten, den 23-tton Januarij
do verlaten karopong P o e n g e i - B l a n g - T j o e t te bezetten ,
waardoor vooreerst een nadere etap w a s gedaan (ot beveiliging der westzijde van K o t t a - R a d j a , ten andere het rustig
bezit van kampong Setoe den Atjobers werd o n t n o m e n ,
en in de derde plaats de bezetting van Merdohat!, als ovorbodig, kon worden opgeheven.
Weinige dagen later werden d e optiration in zuidelyke
rigting geopend door de vermeestering van MendersêhP o e t i , waaruit de vyand den 28sten Januarij word verdreven
door eene mobiele kolonne onder de bevelen van den majoor
VAN DER M E E R . D e ter zijner beschikking gestelde raagt,
do kolonnes R O M S W I N C K E L en VAN IIEH M E E R voortdurend
het regter half 10 ie bataillon en oene artillerie-sectie , o n verband w a s gehouden , waardoor de uerstvermelde — dervond slechts geringen tegenstand, en nog dienzelldou
welligt door signalen bij de linkerkolonne misleid — de dag werd in d e s a w a h , in de onmiddellijke nabyheid der
operatie reeds had gestaakt, en dus den vyand do gelegenveroverde positie, eene redoute opgerigt, d i e door eene
heid gegeven w a s zich met zijne gansene magt naar het compagnie infanterie en 2 stokken geschut bezet w e r d ,
oosten to keeren. In een zeer drassig terrein , onder het en weinige dagen later voltooid w a s ondanks het aauhoumoorddadig vuur des vijands, w a s de toestand van het dend geweervuur des vijands. D e s e trachtte daarna op
terugtrekkend bataillon verre van gunstig te noemen ; maar nieuw onze linien ter hoogto v a n Lemboeh te forceren,
het m o g t , na een rnoeijelykon togt van ruim % uurs , waarbij maar zag zich in deze poging teleurgesteld, doordien den
de kalme houding van den majoor VAN DER M E E R den
Iden Februury eene door hem opgeworpen benting (Lamzijnen tot een bezielend voorbeeld s t r e k t e , gelukken de prit) tusschen B j r o u w en Langkroek-Uost zonder tegen*
stelling van den missigit weder te bereiken. Hier werd stand werd genomen en bezet, in verband waarmede d e n
een punt ter versterking aangewezen , dat door versche, Oden daaraanvolgende de post te Langkroek-Wdst (4)
uit Kotta-Radjit ontboden troepen werd bezet, waarop de werd opgeheven en eene tweede versterking in den ooste»
kolonne den terugmarsch aannam , en onze afgematte s o l lijken rand dier kampong werd a a n g e l e g d , terwijl bovendien
daten 's avonds om 8'/ 2 uur hunne kwartieren bereikten.
tor beveiliging v a n het linker steunpunt onzer stellingen,
Wel hadden wij gevoelige vurliezen te betreuren, — bezuiden M o e s a p i , den 17den Februari) e e n post werd g e 22 dooden en 5 8 g e k w e t s t e n , waaronder 1 gesneuvelde (1) vestigd te kampong T i b a n g , van waar men d e praat!wen
en 4 g e w o n d e officieren, — maar ook do vijand had veel die do lagune bevoeren beter onder schot kon krijgen.
geleden; geloofwaardige berigten getuigden van 180 a 2 3 0
Middelerwyl waren de operution ten zuiden oneer hoofddooden aan z y n e zijde ; en ofschoon met moeite bekarnpt,
stelling den loden Februarij voortgezet, nadat het den
bet doel w a s bereikt.
lsten luitenant E . G . F . VON E N D E gelukt w a s uit M e n d e r s a h - P o e t i , door de duisternis begunstigd, met eens
Door de bezetting van den missigit-Longbattah en van
waarnemingspatrouille eene onbezette benting in de kampong
nog twee andere punten (één in Lampoe-oe en één in
Lampoe-Idjoe , het laatste bekend als missigit-panditi) was Lamara-Oleijloe te bereiken, welk punt hem zoo gewigtig
het oostei front v a n Kotta-Radja naar den eisch beveiligd, toescheen, dat hij het voorloopig bezet hield en nadere
en naar die zijde vasten voet gewonnen om de posten- orders deed vragen. D e luitenant-kolonel C. B . II. v i s
DEUTEKOM werd daarop met 150 infanteristen e n 2 stukken
keten behoorlijk te kunnen sluiten.
D e eerstvolgende dagen werden gebezigd om het behaalde geschut nagezonden; maar naauwelyks lmd deze het den
succes daartoe t e benuttigen. Zoo word den 4den Januari) vijand zoo gemakkelijk ontwrongen punt b e r e i k t , « f deze
door eene zamengestelde kolonne onder den luitenant-kolonel k w a m in grooten getale opdagen. D e majoor KOMSWINCKEL
M . C, E . R U E M P O L , die tevens tot dekking van een con- werd hierop met oene nagenoeg golijko magt te hulp gezonden ,
vooi naar missigit-Longbattah diende, een punt bewesten waarna het weldra mogt gelukken nog t w e e vijandelijke
dien p o s t , m e t geringe verliezen onzerzijds, genomen en bentings te nemen. Een dezer laatsten e n d e door den
bezet. Zeven dagen l a t e r , 11 Januarij, rukte d e majoor luitenant VON E N D E genomen sterkte worden n u geslecht
ROMSWINCKEL met het regter half 5de bataillon en 2 sectien en in d e derde eene bezetting achtergelaten, d i e van daar
artillerie u i t , om den naar den missigit-Longbattah opdrin- een v a n 's vijands voornaamste verzamelplaatsen, kampong
genden vijand, d i e het openkappen van het terrein kracht- L o h o n g , met vrucht kon beschieten en bewerpen. D e opedadig trachtte te belemmeren, terug te dry ven. D e oostzijde ratien van dien d a g kostten ons 1 doode en 17 g e w o n d e n ,
dier positie werd ten koste van 5 dooden en \3 gewonden onder welke laatsten 1 officier.
o n t z e t , en dat voordeel werd den 13Jen Januarij nader
Wilde men do beveiliging van Kotta-Radja aan d e zuidzijde
bevestigd door d e oprigting \ a n een post op den linker voltooijen en onze poften in Longbattah in communicatie
rivieroever, benoorden het afgebrande huis van IMAM brengen met Mendersah-Poeti en Lamara-Oleijloe, dan
LONGBATTAH en d e n zuidelijken rand der kaaipong BIang- moest de genoemde kampong L o h o n g nog genomen en bezet
T j o e t , w a a r n a d e gemeenschap uit K o t t a - R a d j a naar de worden. Daartoo werd , nadat de kaaipong gedurende eenige
zijde van Longbattah voldoende veilig bleek te z y n .
dagen uit onze versterkingen in L o n g b a t t a h , M e n d e r s a h Hoezeer de verwachtingen , die van de vermeestering van Poeti en L a m a r a Oleyloe beschoten w a s , de 25ste April
Longbattah schenen te mogen worden gekoesterd, (2) niet bestemd. Terwy'1 t w e e compagnien mariniers Onder den
ten volle beantwoord w e r d e n , daar de vijand in zijn tegen- luitenant-kolonol VAN DEUTEKOM i n den oostelyken rand
stand bleef v o l h a r d e n , valt het toch niet te m i s k e n n e n , van Lamara-Oleijloe post vatten o m den vyand te o b dat de houding der Atjuhers van lieverlede veel van haar eerveren en zoo mogelijk afbreuk te d o e n , t r o k , onder
stoutmoedig agressief karakter verloor. Hevige gevechten de bevelen v a n den majoor H . W . O. D * B R V Y N , het
hebben dien ten gevolge in de laatste maanden niet meer linker half 6 d e bataillon infanterie met 2 sectien artillerie,
eene compagnie van het regter half 9de bataillon (voor bet
plaats gevonden.
B y voortduring werden echter onze posten , zij het ook bezetten der posten) en een peloton van bet regter half
meestal uit de v e r t e , verontrust (3) G e r u c h t e n , die by" de 5de bataillon (tot het verkennen van het terrein) op
Lohong af. D e v y a n d , die L o h o n g verlaten had e n in
M i b o u w genesteld w a s , verwachtte den aanval van de zijde
(1) De lsto luitenant der administratie J. MULLER.
van Lamara-Oleijloe, van waar hij krachtig beschoten
(2) IMAM LONGBATTAH schijnt by de gevechten niet tegenwoordig
te zjjn geweest, maar zich wegens ziekte in de bovenlanden opgehonden te hebben.
(3) Niet het minst die in Longbattah. Daar stuitten onze vcrkenniiigspatrouilles meer dan eens op den vyand, o. a. den lsten Februari), t o e n de 2de luitenant J. A. J. W. E. ESSRR eene wond ontving,
die na eenigen tyd zyn dood ten gevolge had.

(4) De vroegere te Langkroek-Oost gevestigde post kreeg nu den
naam van Langkroek. Blijkens het journaal van den opperbevelhebber
werden ook de posten te Lamara en Lemboeh opgeheven, de laatste
omstreeks halt' Maart, nadat den lOden en den 12den tv voren in
den oostelyken rand dier kampong twee nieuwe versterkingen waren
opgeworpen; Leniboon-Noordoost en Lcinbooh-Uost,
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werd, en hij rigtte alleen naar die zijde zijn vuur. Ongehinderd kwamen onze troepen zoo doende in Lohong, en
eerst toen men zich daar begon te bevestigen, werd men
er door den vijand beschoten, en werd ons een verliesvan
1 gesneuvelde en 12gewonden (waaronder slechts 7 militairon)
berokkend. Intusschen werden drie punten in Lohong bezet
en was deze hoogst gewigtige positie alzoo voor ons gewonnen.
Eenige dagen na de vermeestering van Lohong, den 2don
Mei, werden twee kolonnes uitgezonden om nog een paar
punten bewesten Mendorsah-Poeti en Lamara-Olejjloe te
beaeitee, waardoor de verbinding twsschen onre zuidelijke
en westelijke versterkingslinien volkomen zou worden en
tevens de vyandel\jke positie te Kotapnng Doea en Lamtermin digter genaderd en op meer afdoende wijze in bedwang gehouden zou kunnen worden. De eene kolonne,bestaande uit het regter half 5de bataillon infanterie met eene
sectie artillerie, onder de bevelen van den majoor ROMSWIKCKEL, moest langs den linker oever der koerong Daroe
trekken , Setoe en Lamteboe nemen, en in de beide kampongs
een punt bezetten. De andere, bestaande uit eene compagnie
van het regter half 3de bataillon infanterie met tweecorapagnien mariniers en eene sectie artillerie, onder de bevelen
van den luitenant-kolonel K. W. H. DE COENENS, moest zich
langs den regteroever der koerong Daroe bewegen, Lamlagang en Getjil van vijanden zuiveren, en in den zuidelijken rand van Getjil eene versterking aanleggen. De
operatie gelukte volkomen, met een verlies van 3 gesneuvelden en 14 gewonden, waaronder do 1ste luitenant E.
G. F. VON ENDE , die 's avonds bezweek. In Setoe bleef
eene sectie van het 5de bataillon infanterie, in Lamteboe
werden 3 sectien infanterie met 2 kanonnen achtergelaten,
en in Getjil voorloopig een detachement mariniers, bestaande uit 1 officier en 25 minderen, en als vaste bezetting de zoo even bedoelde compagnie van het regter half
3de bataillon, die tot dusver de bezetting van MendersahPoeti had uitgemaakt, en daar vervangen werd door de
sectie infanterie, tot nog toe gelegerd in Kotta-Petjoet,
welk punt van nu af bewaakt werd door eene wacht uit
Kotta-Radja.
Tot zoover ongeveer loopen de schriftolijke berigten,
tijdens de zamenstelling van dit verslag van het oorlogstooneel hier te lande ontvangen.
Uit het medegedeelde is af te leiden, dat men het jaar,
dat na het vertrek van de hoofdmagt der tweede expeditie
verstreken i s , heeft moeten besteden om eene keten van
versterkingen te leggen in een ruimen kring om KottaRadja en de wegen langs welke de gemeenschap tusschen
Kotta-Radja en de zee onderhouden wordt. Het gebied,
dat door dien kring besloten wordt, is thans volkomen
beveiligd. Wanneer de omstandigheden het hadden toegelaten, dan zouden waarschijnlijk Ketapang Doea en Bital
in den kring opgenomen en dan zou misschien aan den
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Linker oever van de Kwalla Tjangkoel post gevat zijn, ten
einde aan TOEKOE NANTA de gelegenheid te benemen om, zoo
als hij bij voortduring deed, onze posten aan den regter
oever van dien riviermond te beschieten. Maar gedurende
de laatste maanden van het drooge jaargetijde was de gezondheidstoestand der troepen ongunstiger dan ooit te
voren, zoodal het niet mogelijk was om operatien te ondernemen die eene groote krachtsontwikkeling eischten,
on alleen het vuur der oorlogsschepen kon benuttigd worden
tot tuchtiging vau het gebied van TOEKOE

NANTA.

Den

9den July bragt de telegraaf de tijding, dat by Oleh-leh
een nieuwe post was opgerigt; vermoedelijk is ook dit
geschied met het doel om het gebied der V I Moekim beter
onder bedwang te krijgen.
De jongste berigten omtrent den gezondheidstoestand
luiden over het algemeen gunstig. Bij een Indisch besluit
van 12 April 1875 werd eene geneeskundige commissie
benoemd om te onderzoeken of van regeringswege in het
belang der hygiëne nog voorzieningen zouden kunnen genomen worden. De commissie kwam den 28sten April in
Atjeh; de resultaten van het ingestelde onderzoek zijn
echter nog niet bokend. Aan gestadige zorg voor bet wolzijn der troepen heeft het intusschen niet ontbroken.
De geest der troepen bleef, niettegenstaande de heerschende ziekten en niettegenstaande den moeitevollen arbeid
die aanhoudend van hen gevorderd werd, steeds opgewekt
en den meesten lof alleszins waardig. Hun bevelhebber,
de generaal-majoor (1) P E L , zag zich, na een verblijf van
ruim zeventien maanden op het oorlogstooneel, verpligt om
Atjeh voor eenigen tijd te verlaten tot herstel van zijne geschokte gezondheid. Hem werd de gelegenheid gegeven om zich
gedurende drie maanden te Buitenzorg op te houden , terwijl
hij als militair en civiel bevelhebber tijdelijk vervangen
werd door den kolonel der infanterie G. B. T. WIGGERS
VAN KERCHEM, die den 12den Junij jl. als zoodanig optrad.
§ 5.

Gewapende corpsen niet regtstreeks tot het
leger behoorende.

Sedert de inlijving (met 1 July 1874) der djayang sekars
en der dragonder-lijfwachten bij het regiment Oost-Indische
cavalerie [Indisch Staatsblad 1873 n°. 271 en 1874 n°. 163
en 258), behooren tot de hierbedoelde rubriek nog alleen:
de schutterijen, de pradjoerits, de legioenen der vorsten
van Soerakarta en Djokjokarta, zoomede de barissans van
Madura.
Formatie en sterkte dezer corpsen blijken uit het volgen do overzigt:
(1) Reeds op blz. 6 is aangeteekend, dat de kolonel P m t»J
Koninklijk besluit van 18 Februarjj jl., n". 1, tot generaal-majoor
werd bevorderd.
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(a)

De schutterijen op Java (te Batavia, Clieiibon, Sumarung, Suerakarta, Djokjokarta, Soerabaija en Pusocroean)
hadden by het eind van 1874 eene sterkte van 2300 man (1719 Europeanen en 581 inlanders), waarvan alleen te
Batavia, Samarang on Soerabaijit 186fi. Behalve te Padang, Makassar en op de hoofdplaatsen der residentien
Menado, T e r n a t e , Amboina en Timor, vindt men in de residentie Amboina nog schutterijen te Banda, Saparoea,
Haroekoe, Hila en Boeroe.

(J)

Detachementen bestonden op ultimo 1874 in 15 residentien op J a v a , te zamen op 57 plaatsen, d. i. 1 minder
dan in 1873, door de intrekking van het detachement te Wijnkoopsbaai (Preanger regentschappen).

(c)

De formatie van het legioen van prins MANCKOE NEGORO vau Soerakarta telt 857 officieren en minderen (infanterie 629, cavalerie 155 en artillerie 73 man); de fortnatie van het legioen van prins PAKOE ALAM van Djokjokarta 452 officieren en minderen (infanterie 426, cavalerie 26 man).

(d)

De formatie dezer barissans, allen op Madura, bedroeg op 31 December 1874 aan officieren on minderen:
voor die te Bangkallang 1368, te Sumanap 1289 en te Pamakassan 332 man, waarvan aan infanterie respectivelijk 1045, 881 en 268 man. De overige gedeelten bestaan uit artillerie, cavalerie, pioniers en piekeniers.
De formatie telt 14 Europeanen, waaronder 3 officieren.

(e) Waaronder 54 man cavalerie (te Batavia).
(f)

Waaronder 38 man cavalerie (te Batavia).

De organisatie der schutterijen onderging weinig verandering. In de afdeeling Hila (Amboina) werd de schutterij
te L a r i k e , die, vooral bij gemis aan plaatselijk toezigt, niet
naar den eisch kon worden geoefend en bijeengehouden,
opgeheven; hetzelfde geschiedde te Manipa e n L o k k i , w a a r
de schutterijen reeds sedert jaren niet meer gewapend waren;
toch moeten de schutterpligtigen op deze drie plaatsen
contribueren aan de .<chut;erskas en wel aan die te Hila
(Indisch Staatsblad 1874, n°. 242).
De artillerie-schutterij te Menado werd eveneens opgeheven en haar personeel bij de infanterio-schutterij ingedeeld.
Omtrent het voeren der administratie bij de schutterijen
werden eenigo nadere bepalingen gemaakt (Indisch Staatsblad 1874, n°. 175), met het doel om de geldelijke verantwoordelijkheid, die op de drie hoofdplaatsen van Java
door een raad van administratie werd gedragen , ook elders
zoo min mogelijk op één per?orn te doen rusten.
In het gemis aan bepalingen omtrent de uitoefening van
den geneeskundigen dienst bij die schutterijen, waarbij een
officier van gezondheid ontbreekt, werd voorzien door de
bepaling, dat in zoodanig geval de geneesheer met den
civielen geneeskundigen dienst ter plaatse belast, de lunetien
van den bedoelden officier behoort waar te nemen (Indisch
Staatsblad 1874, n°. 193).
Nu de schutterijen op Java algemeen van het getrokken
infanteriegeweer zijn voorzien (zie het vorig verslag blz. 49),
worden ook bij die in de buitenbezittingen de gladloopsgeweren, naar gelang de voorraad uitgeput geraakt, door
eerstbedoeld wapen vervangen; — wat te Padang en te
Makassar reeds geleidelijk is geschied.
Te Soerabaga hield de hulp der schutterij bij het verrigten van garnizoensdienst (zie mede het vorig verslag)
den l l d e n Mei 1874 op. Voor den ijver en de pligtsbetrachting bij die gelegenheid aan den dag gelegd, werd aan
kader en minderen 's Gouvernements tevredenheid betuigd.
Bij Indisch besluit van 2 September 1874, n°. 2 6 ,
werd , krachtens magtiging des Konings, voorgeschreven,

dat tot dekking van de kosten der schietoefeningen bij de
corpsen pradjoerits op J a v a , te beginnen met 1874, ten
laste van den lande hoogstens zal kunnen worden beschikt : voor detachementen van 25 man en minder over
tien , voor detachementen van 26 tot 50 man over vijftien
en voor die van 51 man en meer over twintig gulden 'sjaars.
De formatie van het legioen van prins MANGKOE NEGORO
onderging eeDige wijziging, doordien bij een besluit van
den Gouverneur-Generaal van 2 April jl. de oprigting werd
bevolen van een corps muziekanten en van een depot tot
afrigting der rekruten van alle wapens; de uitgaven voor
den Staat werden daardoor niet vermeerderd.
Ten dienste van het legioen is verder \oor rekening
van den lande beschikbaar gesteld eene halve ligte veldbatterij van 7 c. M. op oorlogsvoet uitgerust, en dat wel
tegen inlevering in 's lands magazijnen van oorlog van
het materieel der artillerie, behoorende tot de halve bergbatterij van 7 c. M . , dio deel uitmaakte van het legioen.
Ten einde oefening en wapening der barissans van
Madura , die na hun terugkeer uit Atjeh weder op vredesvoet werden gebrast, ook verder naar behooren te controleren , werd tijdelijk een hoofdofficier der infanterie van
het leger bestemd o m , onder den titel van inspecteur
dier barissans , het algemeen toezigt te houden over alles
wat die corpsen betreft, en tevens om, bij een mogelijk
op nieuw mobiel verklaren, als kommandant op te treden.
De groote waarde van dien maatregel bleek al spoedig,
toen in het begin van het loopende j a a r , met het oog op
de voortgezette vijandelijkheden tegen Atjeh, op nieuw
twee bataillons, één van Bangkallang on één van Sumanap,
gemobiliseerd werden ; deze houden voorloopig garnizoen
te Banjoe-Biroe en te Meester-Cornelis.
§ 6.

Koloniaal militair invalidenhuis op Bronbeek.

Deze inrigting verkeert bij voortduring in gunstigen
toestand. Het aantal verpleegden , «Hen koloniale oud-
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militairen, beliep op 81 December 1874, 186 (58 gegradueerden en 138 niet-gegrudueorden) togen 168 bij het
einde van 1873. In den loop van het j a a r werdon namelijk
70 nieuw toegelaten , doch daarentegen 52 uit de sterkte
afgevoerd: 88 wegens ontslag op eigen verzoek, 13 als
overledenen en 6 die wegens wangedrag verwijderd werden.
Over het geheele j a a r genomen, werden in 1874 gemiddeld
eiken dag 171 oud-militairen verpleegd. Op 1 Julij 1875
waren er 182 aanwezig.
Land- en tuinbouw, door de verpleegden zelf uitgeoefend, leverden, even als de veeteelt, voordeelige resultaten op. De daarvan in 1874 verkregen producten
worden door den kommandant berekend op eene waarde
van f 5 0 3 8 , terwyl de uitgaven voor de zoogenaamde
boerderij , ten deele ook tot aankoop van gereed f chappen ,
slechts f 4404 beliepen.
In het geheel bedroegen de uitgaven voor het gesticht
in 1874 f 65 832; een bedrag van f 18 393 werd echter
teruggevondan door de inning ten bate der inrigting van
de gagemonten der verpleegden, zoodat de werkelijke
kosten niet meer beliepen dan f 47 439.

E.
§ 1.

Zeemagt.
Kommandement.

Het bevel over de zeemagt in Nederlandsch Indie en
het beheer van het departement der marine aldaar, bleven
opgedragen aan den schout-bij-nacht, thans vice-admiraal
F . L.

GEERLING

In den loop van 1874 hield do vlootvoogd oune inspectie
over de maritieme inrigtingen te Soerabaija, de houtstapelplaats te Boenga in diezelfde rosidentie, de bosch-exploitatio van Parengan (Rembang) en over het wachtschip
te Samarang. Gedurende zijne afwezigheid (5 Junij—8 Julij)
was de oudst aanwezende zeeofflcier te Batavia met de
afdoening der loopende dienstzaken belast.
Omtrent eene reorganisatie v«n het departement der
marine worden van het Indisch Bestuur nadere voorstellen
te gemoet gezien.
§ 2.
a.

Oorlogsmarine,
Personeel.

De gemiddelde sterkte van het personeel der oorlogsmarine gedurende 1874 bedroog , met inbegrip van de 306
mariniers, die tot versterking van het Indisch leger tijdelijk
ter beschikking van het departement van oorlog zijn gesteld (1), 3532 koppen, waarvan 2810 Europeanen (259
officieren en 2551 onderofficieren en minderen) en 722 inlanders. Bij het einde des j a a r s bedroeg de sterkte (verg.
bijlage O hierachter) 3508 koppen (2742 Europeanen en
766 inlanders)
In 1874 repatrieerden 88 officieren en 589 onderofficieren
en minderen. Daarentegen kwamen , behalve do bemanningen die de nieuw aangekomen oorlogsschepen aanbragten
(zie lager sub b), met particuliere stoom se liepen nog in
Indie aan 25 officieren en 8 onderofficieren en minderen.
Voorts werden, buiten het inlandsch personeel, bij do
militaire marine in Indie aangenomen (als kok of hofmeester) 2 Europeanen en 10 inlanders, deze laatsten op
den voet als voor Europeanen bepaald.
Ontslag uit den militairen zeedienst werd «eduronde lb74
in Indie verleend aan .'i officieren en 30 Knropeaehe onderofficieren en minderen.
In November 1874 werd voor een twaalftal jongelingen
uit de liefdadigheidsgestichten op de drie hoofdplaatsen
van J a v a , bij wijze van proef, de gelegenheid opengesteld
om in den militairen zeedienst te treden, onder dezelfde
gunstige bepalingen als voor knapen van gelijken leeftijd
hier te lande gesteld zijn. De verwachting dat van de
aangeboden gelegenheid , waarbij een proeftijd van drie
(1) Van de uitzending met gelijk doel van een tweede detachement van nagenoeg gelijke sterkte in February 1875 is reeds hooger
melding gemaakt (zie blz. 29).

maanden werd toegestaan, gaarne zou worden gebruik gemaakt , heeft zich echter tot dus ver niet verwezenlijkt.
In April jl. was nog slechts ëéne aanvraag ontvangen ten
behoeve van een pupil, die echter, na drie maanden dienst,
op verzoek weder ontslagen werd
Het is bekend dat de schepen der militaire marine in
Indie tot dusver grootcndeels bemand worden met Europeesch personeel, waaraan slechts een gering gotal inlanders wordt toegevoegd om het wetk te verrigten , dat in de
tropische gewesten voor den Europeaan te zwaar i s , als
roeyen, stoken voor de vuren, enz. Het hier te lande
geopperd denkbeeld (verg. het vorig verslag , bladz. 51) om
te trachten ook de mindere rangen bij de Europesche matrozen door inlanders te doen vervullen, wordt in I n d i e ,
waar onder anderen d9 kommandanten der verschillende oorlogsbodems over den maatregel zijn geboord , bijna algemeen
alleszins uitvoerbaar geacht, mits — zoo als ook dezerzijds
op den voorgrond was gesteld — de dionstvoorwaarden
voor het inlandsch personeel, bijv. wat voeding, kleeding,
logies en soldij betreft, meer uitlokkend worden gemaakt,
opdat men een boter gehalte van inlandsche matrozen verkrijge. De wenschelijkheid van den maatregel is dan ook
in beginsol aangenomen en het Indisch Bestuur uitgenoodigd (Mei 1875) voor eene geleidelijke toepassing het noodi^e
te regelen of voor te stellen.
Te Samarang, waar sedert een paar jaren de werving
van inlandsche schepelingen, wegens de weinig be»redigende resultaten, ook wat het gehalte der aan^oworvonen
betrof, was gestaakt, werd deze in Julij 1874 wederopengesteld, echter niet meer bij den havenmeester, maar bij
den kommandant van het wachtschip.
Een \oor het Europeesch personeel der militaire marine
gunstige maatregel werd bij het Koninklijk besluit van
19 Februarij 1875, n°. 15, genomen. Onder de gewone
artikelen van uitrusting, waarvan de verstrekking van
landswege plaats heeft, zijn namelijk daarbij opgenomen
de aan boord van Zr. Ms. schepen en vaartuigen van
oorlog — alzoo ook bij de Indische militaire marine ten dienste der officieren, adelborsten enz. benoodigde
meubilaire en zoogenaamde commaliewants-goederen. Tot
hiertoe badden de officieren enz. in de aanschaffing en
het onderhoud dier artikelen voor eigen rekening te voorzien. Ten einde de aan den maatregel verbonden kosten
over eenige jaren te verdeelen, zal die geleidelijk ingevoerd en zullen de meubilaire en commaliewants-goederen
voorloopig alleen bij indienststelling van schepen vei strekt

worden •
Ook verdient gewezen te worden op de wet van 1 April
1875 (Nederlandsch Staatsblad n°. 33), tot verbetering van
de militaire pensioenen bj 's Rijks zeemagt, waarbij onder
ai.deren het verhoogd pensioen der zeeofïicioren, ter zake
van militairen dienst in de koloniën en tusschen de keerkringen, gebragt is van f 25 op f 75 voor elk j a a r verblijf aldaar, en aan de schepelingen en mariniers benoden
den rang van officier, die tot dusver van dergelijke gunstige
hepalingon geheel waren uitgesloten , ti or zoodanige «>ier>—
sten eene vurhooging voor elk jaar verblijf is toegekend
van f 15 voor onderolficieren tot en met den rang van
sergeant en van f 7,50 voor minderen.
Gezondheidstoestand. Volledige opgaven omtrent het aantal gedurende 1874 bij do zeemagt behandelden en overledenen zijn nog niet ontvangen. Intusschen kan worden
gezegd, dat de gezondheidstoestand op de oorlogsbodems
gunstiger was dan in 1873, waartoe de in 't vorig verslag
(blz. 52) besproken maatregelen veel bijdroegen (1).
Herri-berri-gevallen kwamen slechts bij uitzondering
voor en bepaalden zich dan nog veelal tot hen, die reeds
vroeger door die ziekte waren aangetast; terwijl cholera,
cholerine en diarrhea cholerica alleen in het lste halfjaar
187f neg epidemisch heerschten onder de bemanning der
in de wateren van Atjeh gestationeerde schepen.
Koortsgevallen waren echter veelvuldig, voornamelijk
onder de Europesche schepelingen die dienst hadden gedaan
(1) Het in 1873 en 1874 aan boord van de blokkade-schepen in
de wateren van Atjeh beproefde Australisch ossenvleesch, geconserveerd in blikken, heeft vrjj algemeen voldaan; op den duur
bleek echter het Hollandsche pekclvleesch meer gewild en aan
versch vleesch werd verreweg de voorkeur gegeven.
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op de Atjehrivier. Voor da diensten op die rivier moesten
dan ook, zooveel mogelijk, inlanders gebezigd worden.
Het cylor der overledenen aan dvsaenterieen levevziekte
was opmerkelijk gering.
Syphilislijders kwamen veelvuldig voor, speciaal onder
de schepelingen die te 8ingapore en Penang badden vertoelil; alleen op de Metalen Kruis werden 44 zoodanige
lijders aangetroffen. Van de zijde dor betrokken Britsche
autoriteiten zijn intusschen , naar aanleiding van daartoe
door de Nederlandsen-Indische Regering gedane stappen,
tot voorkoming der ziekte krachtige maatregelen genomen ,
en deze hebben gunstige gevolgen gehad.
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Materieel.

Sterkte en toestand. Op 1 Januarij 1874 en 1 Januarij
1875 telde de in Nederlandsch Indie aanwezige oorlogsmarine , met inbegrip van de 3 wachtschepen en van het
sedert medio 1874 als zoodanig ingerigt wordende stoomf regat Zeeland, achtereenvolgens 26 en 29 in dienst zijnde
bodems , waarvan rospectivelyk 7 en 4 behoorden tot het
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Te zamen.

auxiliair oskader. Bovendien was op elk dier tijdstippen 1 bodem (het raderstoomschip 4de klasse Onrust) wegens belangrijke repu ra tien buiten dienst.
Ue soort der schepen en de aangenomen normale sterkte
zoowel van het auxiliair eekader als van het hoofdbestanddeel der zeemagt in Indie, de Indische militaire marine,
blijken uit de volgende tabel:

ESKADER.

Aanwezige sterkte.

Gepantserde schepen .

Bjj de krjjgsverrigthïgen in Arjen bekwam de zeemagt
gedurende 1874 1 gesneuvelde en 11 gewonden, allen
Europeanen.
Het voor de tweede expeditie tegen Arjeh Ingehuurde
zeilschip Philips van Marmx, bestemd om meer speciaal
ten behoeve van de marine tot ziekenschip te dienen, heeft
als zoodanig goede diensten bewezen. Van de radienstatelling af tot in de eerste dagen van Mei 1874, toen het de
Atjehsche wateren verliet, worden aan boord van dat
schip behandeld 766 lijders (ook van de landmagt en van
het bemannings- en bediendenpersoneel). Daarvan:

8

Opnemingsvaartuig voor den
hydrographischen dienst .

»

Wachtschepen (2 groote voor
Batavia en Soerabuija en
1 klein voor Samarang) .

3

1

4 (e)

25

1

8
23

"
(a)

Hiervan 3 als buitengewone versterking (het fregat en de 2 schroefstoomschepen 4de klasse).

(b) Hiervan 1 (deBanba) in reparatie; in October 1874 weder voor den actieven dienst gereed gekomen. In 't vorig
verslag (bladz. 51) werden 4 schepen ongegeven. Daaronder was ook begrepen het tijdelijk buiten dienst gestelde
stoomschip Onrust, thans niet mede gerekend.
(c)

Hieronder het fregat Zeeland,

dat tot wachtschip ingerigt wordt.

(d) De reserve is nader bepaald op 2 schroefstoomschepen 4de klasse, 1 raderstoomschip 2de of 3de klasse en 1
raderstoomschip 4de klasse. Deze schepen zullen in conservatie moeten blijven om de actieve bodems welke grootê
reparatien behoeven te vervangen (verg. het vorig verslag, bladz. 50).
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In dan loop van 1874 ontvielen aan do Indischo militairo
marine, als voor verdere diensten ongeschikt geworden,
9 schroefstoomschepon 4do klasse (Maat en Waal, Coehoorn on den Brlel). Daarentegen wor.l zij versterkt met
1 uit Nederland aangekomen nieuwe schroel'stoomschopon
4do klasso (de UeH, Poutianak, Sambas, Palemba-ig en
Bandjermasin) , terwijl mot 1 Januarij 187') bij do Indische
militaire marine overgingen liet stoomt'regat Zeeland (bostomd
voor wachtschip te Batavia) en de 8chroof.jtoomschopen
4do klasse Schouwen en Bomn-ilerwaard, die te voren een
deel uitgemaakt hadden van het atixiliair eskader.
Ook hot nieuwe opnemingsvaurtuig Hydrograaf werd bij
aankomst in Indio ('27 September 1871) in do sterkte van
het blijvend Indisch eskader opgenomen.
Een meer uitvoerig overzigt van de op 1 Januarij 1874
aanwezige scheepsmagt on de daarin gedurende don loop
van het j a a r voorgevallen veranderingen wordt aangetroffen
in bijlage G.
Voor alsnog laat de toestand van het materieel dor
Nederlandsche marine niet toe het auxiliair eskader in te
rigten volgens de normale sterkto. In afwachting dat
nieuwe schroefstoomers 1ste klasse zullen zijn aangebouwd ,
wordt het aanwezige materieel zooveel mogelijk benuttigd.
Intusschen kan in 187C reeds hot eerste gepantserde schip
in Fndie zyn aangekomen. Ter vervanging van een dor
thans tot het auxiliair eskader behooronde oorlogsschepen
k a n , zoo do staat van hot schip het toelaat, worden gebezigd hoi, na eenereis om Kaap Hoorn nair Zuid-Amerika
on Japati, in Indie weldra te verwachten schroefstoomschip
lste klasse Curacao.
Met de zorg voor de aanschaffing van reserve-materieel
voor de Indischo militaire marine wordt voortgegaan.
Om op do beste wijze aan hare roeping: ondersteuning
•O handhaving van het Nederlandsch gezag in den archipel
«u het houden van politie in de Indische wateren, te
kunnen voldoen , behoort deze kategorie der Indische zoemagt te bestaan uit een betrekkelijk g:oot aantal meest
kleine oorlogsvaartuigen, waarvan een deel geschikt is om ,
als kruisers, zoowel onder stoom als onder zeil dienst te
doen, een tweede doel ingerigt om voor korten tijd een
zoo groot mogelijk getal troepen to vervoeren, en eindelijk
een ander deel geschikt voor riviordienston. Van daar
de aangenomen drie typen : schroefstoomers met vol zeilvermogen , grooto raderstoomers en kleine raderstoomers.
Op do diensten van de schroefstoomschepen 4de klasse
Bali, Schouwen, Bommelerivaard en Aart van Nes mag,
in verband met hun ouderdom on tegeuwoordigen staat,
niet langer gerekend worden dan uiterlijk tot het jaar 1877.
Bij de begrooting van 1875 zijn reeds gelden toegestaan
voor den bouw van twee nieuwe schroefstoomschepen 4de
klasse , ter vervanging van twee der genoemde schepen.
Indien nu in 1876 nog een derde schip van dat charter
wordt gebouwd, zal men te goeder lijd 11 nieuwe schroefstoomschepen 4de klasse hebben , waardoor voor een geruimen tij i in do behoefte aan deze klasse van schepen
bij de Indische militaire marine zal zijn voorzien. Voor
de in aanbouw genomen schepen is een gewijzigd project
vastgesteld , waarbij ook partij is gotrokkon van hetgeen
do ondervinding geleerd heeft omtrent do eigenschappen
der laatstelijk gebouwde 4de klasse schroefstoomschepen.
Ondor de voornaamste voranderingen on verbeteringen behooren, dat niet de composite bouw zal worden gevolgd, maar
dat de schepen zullen zijn zamengosteld van ijzer met hout
bekleed en met zink gedubbeld (1), omdat zij dan hechter
zijn en minder onderhevig aan lek worden. Voorts zullen do
schepen eenige meerdere lengte on holte kiijgen , waardoor
<1« mogelijkheid ontstaat om de stoomketels beneden de
waterlijn te brongen ; zij zullen als driemastachooners in
plaats van als barken getuigd worden , beter worden bewapend , en eene inrigting aan hot achterschip erlangen ,
waardoor het mogelijk zal worden do sahroef by oventuele avarij te ligten. In dien geest is, voor de iwee in
aanbouw genomen schepen , gecontracteerd met de Noderlandsche Stoombootmaatschappij te Rottordara on met de
Koninklijke Fabriek van stoom- en andere werktuigen te
Amsttrdam. Zy moeten binnen 12 maanden opgeleverd
worden on zullen heeten de Batavia on de Samarang.

Van de vier schepen, die blijkens het vorig verslag blz.
50 hier to lande voor den Indischen dienst in aanbouw
w a r e n , zijnde Brumo en Merapi (raderstoomers 2de klasse,
vorbotord type Sumatra) in Junij jl. naar Indie (rogtstreeks
n a i r Atjuh) vortrokkon, terwijl van do twoo (ijzeren) radorstoomors 4de klasso, gewijzigd type (lelebes, in Indio
ineon to zotten , de zamenstellondo doelen achtereenvolgons in Januarij on April j l . per zeilschip zijn uitgezonden. Van do beide typen van raderstoo inschepen is
dus het voreischt getal aanwezig. In 't laatst van 1874
zijn ook uitgezonden de 2 stoombarkasson, welko moeten dienon ter vorvanging van dio, welke bij do t woede expeditie
togen Atjeh verloren zijn geraakt. Do sedert als reserve
aangeschafte twee stoombarkassen (zie vorig verslag t. a. p.)
worden op verlangen dor Indische Regering voorloopig hier
te lande in conservatie gehouden.
In Indie is in aanbouw het niouwo wachtschip voor
Soerabaija (Gedeh), dat vermoedelijk togen de helft van
1875 (1) zal gereed komen en dan de korvet Prinses Amelia
zal mooten vervangen; wijders worden aldaar ineengezet
de (ijzeren) raderstoomers 4de klasso Celebes en Onrust II,
waarvan de zamenstellende deelen in 1873 en 1874 werden
uitgezonden; deze werkzaamheden on de verdere inrigting
der beide schepen zullen vermoedelijk in het begin van
187G afloopen.
Het denkbeeld om den aanbouw van schepen voor de
Indische militaire marine in Indie te doen geschieden, is
voor'shands opgegeven. Daargelaten do quaestio van het
proefhoudende der uitkomsten (2) van plaatselijken aanbouw
van groote schepen, is de taak dor maritieme inrigtingen
op J a v a , alleen wat betreft do herstellingen aan het dienstduend drijvend materieel der Indische zoemagt, reeds zoo
omvangrijk, dat zij zich in hot leveren van nieuwe schepen
wel zullen moeten bepalen tot het benoodigde voor de
gouvernements-marino (zio lager bladz. 55). Daarbij behoort voor de aanschaffing van werktuigen , stoomketels enz.
nog zooveel mogelijk te worden gerekend op ontbieding uit
Nederland on zal het streven moeten zijn om, waar het
doenlijk is, ook gebruik to maken van de krachten der
particuliere industrie in Indio. Reeds is dan ook aan het
Indisch B tstuur opgedragen om te doen onderzoeken, of
niet op hulp van die zijde ware te rekenen voor hot ineenzetten van ijzeren schepen. Hierdoor zouden moer handen
beschikbaar blijven voor reparatien aan stoomketels, enz.
Bij het einde van 1874 waren te Soerabaija in reparatie
de rader.stojmschopen 2de klasso Sutrabaija en 3de klasse
Bomeo sedert October, en het raderstoomschip 4de klasse
Admiraal van Kinsbergen sedert Augustus te voren. Laatstbedooldo bodem is thans weder in actieven dienst. De beide
eersten komen waarschijnlijk in Augustus 1875 gereed.
De raderstoomschepen 4de klasse Suriname en Maditra
zijn in dun aanvang van 1875 afgekeurd on tot publieken

(1) Tegen dien tijd zal het fregat Zeeland als wachtschip te liatavia
kunnen invallen ter vervanging van de korvet vun Speyk,
(f) In verbond DMt opmerkingen, in der tijd in de Tweede Kamer
der Staten-Uoiieraal gemaakt (Mjblail op 4» SlaalKüunnt 1872-1873,
lil:. 1(580) over de kostbaarheid enz. van liet eerste in Indie gebouwde
OOrlOgMOhlp van groot charter (het djatihouten stoonitrausportschip
Soerobafjo), wordt hier aaiigeteekend, dat dit vaartuig — hetwelk
tijdens den liouw geruinien tjjd Opgelegd lileef, Ml waarvan de rekeningen, daaronder ook die voor het aanbrengen van .enige veran
deringen na de beproeving, dientengevolge over een tijdvak loopen
van ruim G jaren (18155 —1871) — volgens de Indische pr(jsberekening gekost heelt aan materialen (volgens tarief) f 868404,66 cu
aan arbeidsloonen f 221)917,72', te samen f 688862,87*, hieronder
niet begrepen de uitgaven in Nederland besteed aan de werktuigen
en ketels en die op de uitzending daarvan gevallen. Worden de
materialen naar de factuuisprijzen berekend, verhoogd met b' pet.
wegens kosten van uitzending, dan dalen de kosten tot f 531 (550,32.
In de Indische opgaven wordt er overigens op gewezen, dat de
bouw onder ongunstige omstandigheden plaats had, hoofdzakelijk
wegens de toen nog «reinig voldoende installatie van het etablissement als werf van aanbouw en de schaarsclite van in nieuw werk
bedreven arbeidslieden. Daar de kosten van een op een landswerf
gebouwd schip nimmer geheel zuiver zijn op te geven, zal ook de
Indische berekening wel niet voor volkomen juist zjjn te houden
(vermoedelijk eer te laag).
Omtrent de deugdelijkheid van het schip wordt gezegd, dat het
voldoet aan de etsenen die inen redelijkerwijze mogt stellen aan °eu
vaartuig dat gebouwd is voor bestaande machines. Het schip voldoet onder stoom beter dan de vroegere Hermfi (welks werktuigen
het ontving), onder zeil minder clan deze Merapi, doch êt3**r**mfj*
(1) Ook de nieuwe raderstoomschepen 2de klasse Drom» en Mem/i heeft een teutdek, hetgeen natuurlijk de snelle vaa.'t eenigzins belemraert.
zj|n inet zink gedubbeld.
•
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verkoop bestemd. Zy zijn respectivelijk in de stations
Zuider- en Ooster-afdeeling en Wester-afdeeling van Borneo
vervangen door de schepen van hetzelfde charter Admiraal
van Kinsbergen en Onrust (thans herdoopt als Onrust I).
Ueze laatste stooraer is in February j l . , na langdurige
reparatie, weder in dienst gesteld.
De voorgenomen vorbetering in de geschutbowapening
der in 1878 naar Indie vertrokken nieuwe schroefstoomschepen 4de klasse (zie vorig verslag, bladz. 50) zal zich
voorloopig bepalen tot eene verwisseling der middelbare
kanonnen van 30 f36 tegen getrokken achtcrlaadkanonnen
van 12 c. M. Een achttal der laatstbedoelde vuurmonden
is of wordt met dat doel uitgezonden. Nadere rapporten
zullen worden afgewacht alvorens die schepen ook van het
getrokken kanon van 18 c. M. a pivót te voorzien.

Het steenkolen-depót op Poeloe-Bras met eene bergruimte
van p. m. 2 000 ton, kwam in 1874 gereed (verg. blz. 9
hiervoren). Ten gevolge daarvan is de voor Deli bepaalde
voorraad van 3000 tot 700 ton teruggebragt.
§ 3.

Gouvernements-marine.
a.

Personeel.

Volgens de bestaande bepalingen moest de sterkte der
bemanningen van de gouvernements-stoomschepen en van
de drie administratief bij de gouvernements-marine ingedoelde vaartuigen voor speciale doeleinden bedragen 81
Europeanen en 474 inlanders; terwijl de gewapende en
adviesbooten, die op 81 December 1874 in dienst waren,
Stationering. Daar in de Atjehsche wateren eene aan- eene totale bemanning vorderden van 895 inlanders; verg.
zienlijke scheepsmngt moest vereenigd blijven (zie bladz. 10 bijlage H hierachter. Omtrent de aanwezige sterkte zijn geen
hiervoren) konden ook in 1874 enkele stations niet worden volledige opgaven ontvangen. Ook omtrent den gezondbezet.
heidstoestand aan boord van de schepen der civiele marine
Bij de in 't laatst van 1874 door den Gouverneur-Ge- zijn geene bijzonderheden gemeld. Het aantal overledenen
n e r a a l , in verband met de nieuwe organisatie der Indische wordt opgegeven te hebben bedragen : van het personeel
militaire m a r i n e , vastgestelde stations-indeoling , zijn — der stoomfchepen 1 Europeaan en 17 inlanders; van de
behalve de voor de bekruising der oost- noord- en west- opvarenden der kleinere vaartuigen 38 inlanders, onder
kust van Sumatra gevorderde stations — verder als af- deze laatsten 1 die verdronken was.
zonderlijke stations aangewezen: Riouw en onderhoorige
Het voltallig houden van de bemanningen levert bij de
eilanden ; Bunka en onderhoorigheden , waaronder Billiton
gewapende en adviesbooten in den regel minder bezwaar
en omliggende vaarwaters, zoomede de rivieren van P a op dan bij de stoomschepen. Behalve dat het nieuwe,
lemban» en Djambi en een gedeelte der Oostkust van Sumeer op militairen leest geschoeide reglement voor het corps
matra; Westerafdeeling van Borneo; Zuider- en Oosterinlandsche schepelingen aan boord der gouvernementsafdeoling van Borneo; Celebes en onderhoorigheden (daartoe
stoomschepen (verg. vorig verslag, blz. 53) onder de op
ook te rekenen het bekruisen van straat Makassar en de
den ouden voet dienende schepelingen nog weinig geneigdnoordoostkust van Borneo, zooroede het bezoeken van de
heid doet ontstaan om zich op de nieuwe voorwaarden te
residentie Timor); Menado, welk station onder anderen
verbinden , ondervond men in 1874 ook den invloed van
den Bangaai-archipel, Batjan , Ternate en omliggende
de uitgebreide aanwerving van inlanders als vrije koelies
eilanden tot Obi-Maijor en wijders de Sangir- en Talautof werklieden voor Atjeh en Poeloe-Bras.
eilauden omvat; en eindelijk Amboina en onderhoorige
Aan de Europesche bemanning der stoomschepen ontbraeilauden. Tot de diensten van dit laatste station behoort,
even als lot die van hot station Celebes, ook het bezoeken ken bij het eind van 1874 1 tweede machinist, 2 tweede
en 3 derde stuurlieden. In de vacnnte plaatsen van machivan Timor.
nist, aan welke betrekking in 1874 betere uitzigten verAan den Gouverneur-Generaal is overgelaten te bepalen bonden werden , kon voorzien worden door bevordering
hoedanig de scheepsmagt in gewone omstandigheden over van machinist-leerlingen. Van de Nederlandsche marine
de verschillende stations zal zijn verdeeld.
ging ée'n machinist over. Wegens de moeijelijkheden verGedurende 1874 waren buiten de Atjehsche wateren bonden aan het voltallig houden van het personeel der
gestationeerd:
stuurlieden , zullen ook in de hoogere rangen de tractemenin de Westerafdeeling van Borneo, het raderstocmschip ten verbeterd moeten worden. In afwachting dat daartoe in
4de klasse Madura;
1876 zal kunnen worden overgegaan, is bij Koninklijk
in de Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo, het rader- besluit van 21 Mei j l . , n°. 2 4 , reeds verbetering gebragt
stoomschip 4de klasse Suriname;
in de inkomsten , vóór hunne aanstelling in Indie te genieten
in de wateren van Celebes, eerst (gedurende ruim zeven door hen die van hier worden uitgezonden ter benoeming tot
maanden) het raderstoomschip 3do klasse Sumatra on sedert 3den stuurman (1), terwijl daarbij ook voorzien is in het
het laatst van November de Banka van hetzelfde charter; geval dat adspiranten voor de betrekking van 2den stuurman
in de wateren van Menado en de Molukken (tijdelijk tot worden uitgezonden , waartoe onlangs de behoefte is gevoeld.
e'én station vereenigd), het schroefstoomschip 4de klasse Bali.
Omtrent de bewapening van de bemanning der gouverneOverigens bleef op elk der drie hoofdplaatsen van Java ments-stoomscliepen valt aan te teekenen, dat thans het
een wachtschip in dienst, en was sedert het laatst van geheelo personeel van Beaumontgeweren voorzien is.
November ook 1 opnemingsvaartuig aanwezig, over welk
laatste zie blz. 59.
b. M a t e r i e e l .
Van de 14 in 1874 in Indie aanwezige stoombarkassen
waren 8 ter beschikking gesteld van den kommandant der
Sterkte en toestand. Blijkens het vorig verslag , bladz. 53,.
maritieme middelen in de wateren van Atjeh, deed 1
dienst ter reede van Batavia en werd 1 toegevoegd aan waren van de stoomvloot der gouvernements-marine op
het opnemingsvaartuig. De vier overige waren in reparatie 31 December 1873 voor actieven dienst beschikbaar: 4
zeestoomers [Hertog Bernard, Siak , Bronbeek en Dassoon)
of in conservatie bij het marine-etablissement te Onrust.
en 6 rivierstoomers {Kapoeas IJ, Bont, Barito , Tjinrana ,
Steenkolen. In de behoefte aan brandstof voor do marine Bennett en Sailoos) en waren bovendien 2 zeestoomers (Draak
eu Telegraaf) te Soerabaija in reparatie.
in de wateren van Atjeh werd ook in 1874 voorzien door
De Telegraaf, die nog zooveel mogelijk moest worden
verzending derwaarts van Engelsche steenkolen. Van de
ruim 29 000 ton uit Europa in Indie ontvangen, werden hersteld en van een nieuwen stoomketel voorzien, wei-d
ongeveer 12 600 ton naar Atjeh en Penang en het overige omstreeks het einde van Maart 1874 tijdelijk buiten dienst
naar Onrust, Soerabaija en Makassar vervoerd. Bovendien gesteld , waarna de bemanning overging op het toen voor
den dienst gereed gekomen nieuw gebouwde stoomschip
werden nog eenige partijen (te zamen p. m. 6220 ton) te
Anjer (type Siak). De Draak, waaraan de werkzaamheden
Singapore en Penang aangekocht, en leverde de aannemer
in October afliepen , werd bestemd om de Siak te vervangen,
voor Riouw, Sumatra's Oostkust en Singapore 1900 ton, die nu op hare beurt repareren moest. Toen in Maart 1875
van welke laatste hoeveelheid ongeveer 1500 ton worden de Bronbeek wegens afkeuring uit de sterkte werd afgeverstrekt aan de schepen die Singapore bezochten.
Uit den voorraad te Singapore en te Penang werden
naar Atjeh, Gighen en Edi ruim 9000 ton verscheept.
(1) In de laatste maanden zjjn hier te lande voor die betrekking
De hoeveelheid van Onrust derwaarts gezonden, beliep een drietal zeevarenden, na afgelegd examen, ter beschikking van
ongeveer 5500 ton.
den Gouverneur-Generaal gesteld.

[5.

2.]

55

Koloniaal verslag van 1 8 7 5 .
voerd, word de in conservatie zijndo Telegraaf weder in
dienst gesteld. Omstreeks dienzelt'den lijil kwam ook de
Siak weder beschikbaar.
Op 1 April 1875 waren derhalve voor den dierst beschikbaar : 6 zeestoomers {Hertog Bernard , Siak , Dassoon,
Anjer, Draak on Telegraaf), benevens de hooger genoemde
6 rivierstoomers.
Op dat tijdstip waren (bij hut marine-etablissement to
Soerabaya) in aanbouw 2 zeestoomers : Tagal en Ternate,
en — sedert 1875 — 1 rivierstoomer : Bogor II. De Tagal,
die naar het type Siak (verbeterde of liever gezegd verlengde Telegraaf) wordt gebouwd , is den fiden Maait j l . te
water gelaten en komt vermoedelijk nog dit j a a r gereed ;
de Ternate, waarvoor het type » verbeterde Bronbeek'' is
aangenomen, zal waarschijnlijk in de eerste helft van 1876
kunnen opgeleverd worden.
De aanwezige zeestoomers verkeeren meest in goeden , de
Dassoon en Telegraaf in bruikbaren staat. Van de rivierstoomers zullen weldra aan den dienst ontvallen de Kapoeas II, Barito en Sailoos , doch verkeeren de Boni, Tjinrana
en Bennett nog in goeden staat.
De taak om ook de gouvernements-marine op behoorlyken voet te brengen, wordt met kracht ter hand genornen. Hoewel deze kategorie der zeemagt speciaal bestemd
moet bl\jven om civiele dieusten te verrigten en in het
bijzonder steeds ter beschikking behoort te zijn voor de
dienstreizen der hoofden van gewestelijk bestuur, heeft de
jongste ondervinding toch het nut aangetoond dat de
gouvernementsstoomers , mits van eenig militair personeel
der zeemagt voorzien , als strijders kunnen bewijzen. Daarom is men bedacht op eene verbeterde bewapening, zoo
di"t mogelijk nabijkomende aan die der militaire marine,
en wordt ook het personeel der gouvernementsmarine in
den wapenhandel geoefend. Even als bij de militaire marine zal een zoo klein mogelijk aantal typen te verkiezen
zijn. Voor de zeestoomers zal wegens het geringe verschil
tusschen de typen Siak en verbeterde Bronbeek één type
zijn aan te nemen: tusschen een van die beiden is echter
nog geene keuze gedaan: voor de rivierstoomers wordt
aan het type Bogor de voorkeur gegeven boven het type
Barito.
Om den stationsdienst (zie lager) op voldoende wijze te
vervullen, zal kunnen worden volstaan met 11 zee- en
5 rivierstoomers. Het is echter noodig ook voor de gouvernementsmarine op eene reserve te rekenen. De bedoeling is daarvoor te bestemmen 2 zeestoomers en 1 rivierstoomer, waardoor het benoodigd aantal klimt respectivelijk tot 13 en 6. De aanbouw der ontbrekende stoomers,
bij het marino-etablissement te Soerabaija, zal geleidelijk
kunnen plaats hebben, zoodat de herstellingen er niet
onder behoeven te lijden. Het verdient echter aanbeveling de benoodigde werktuigen uit Nederland te ontbieden.
Bij het einde van 1874 bestond de zeilvloot der gouvernemetts-marine uit 47 gewapende en 13 adviesbooten, dat
is 5 en 1 minder dan bepaald. In den loop van het jaar
werden 5 gewapende booten wegens ouderdom afgekeurd
en 1 wegens belangrijke reparatie tijdelijk buiten dienst
gesteld; daarentegen werden van de nieuw gebouwde (zie
vorig verslag, bladz. 53) eon 8tal in dienst gesteld.
Een overzigt van de zamenstellÏDg der gouvernementsmarine (stoom- en zeilvloot) op 31 December 1874 wordt
aangetroffen in bijlage H. Daarin zijn ook opgenomen de
drie vaartuigen voor speciale bestemming, administratief
bij de gouvernements-marine ingedeeld, namelijk : 1°. het
stoom vaartuig Argus, bestemd voor den dienst der bebakening en kustverlichting, doch in 1873 in een paar stations tijdelijk gebezigd als adviesvaartuig en sedert aan
zijne eigenlijke bestemming teruggegeven ; 2°. de residentiestoomer Bogor voor de gemeenschap tusschen Batavia en
Onrust; en 3°. een zeilvaartuig voor het onderhouden der
bebakening van de vaarwaters leidende naar de reede van
Batavia. De vroeger voor den kolenafvoer in Borneo gebezigde stoomsleper Kapitein van Os, die van Februarij tot
December 1873 tijdelijk als residentie-vaartuig in de wateren
van Madura had dienst gedaan , en toen naar Soerabaija
was opgekomen, bleek voor verdere diensten ongeschikt
en werd in den aanvang van 1874 afgekeurd.
Stationering. De Hertog Bernard en de Bronbeek bleven
gedurende het grootste gedeelte van 1874 in de Atjehsche

wateren gestationeerd. In December moest echter de Bronbeek, wegens den slechten toestand waarin zij verkeerde,
naar J a v a opkomen, waar die stoomor (gelijk reeds is gezegd) sedert is afgekeurd, en kreeg de Hertog Bernard,
speciaal voor transportdiensten gebezigd, belangrijke schade
aan de kruk-as der machine. Na te Singapore de noodige
reparatien te hebben ondergaan, keerde die bodem in
Maart 1875 naar zyn station terug, doch werd toon voor
een korte poos ter beschikking gesteld van den gouverneur
van Sumatra's Westkust.
De Siak, die gedurende de eerste maanden van 1874
mede in de Atjehsche wateren gestationeerd was en vervolgens ter beschikking was gesteld van de residenten van
Sumatra's Oostkusten Kiouw, vertrok in het laatste k w a r taal 1874 naar Onrust om te repareien, en werd voor
laatstbedoelde bestemming vervangen door de Draak. I n
don loop van Maart jl. kwam de Siak weder beschikbaar
en werd naar Atjeh gedirigeerd.
De Dassoon , die tot de maritieme middelen in de Moluksche wateren behoord en laatstelijk dienst gedaan had
in de wateren van Celebes en ï i m o r , onderging b\j het
marine-etablissement te Soerabaija eenige herstellingen en
werd vervolgens (December 1874) gesteld ter beschikking van
den resident der Zuider- en Oosler-afdeeling van Borneo.
De Anjer, in April 1874 nieuw in dienst gesteld, werd
daarop naar de Molukken gedirigeerd, ter vervanging van
de Dassoon. Gedurende het 3de kwartaal 1874 was 3e Anjer
eenigen tijd ter beschikking van den resident van Timor.
De Telegraaf, laatstelijk in conservatie (zie hooger), werd
in April 1875 gesteld ter beschikking van den resident van
Banka.
Van de rivierstoomers werd de Tjinrana uit de residentie
Palembang naar de Lampongsche districten gedirigeerd en
aan dit laatste gewest toegevoegd (April 1874). In P a lembang verving haar de Boni, blijkens het vorig verslag
laatstelijk gebezigd voor sleepdiensten to Edi (Sumatra's
Oostkust). In Mei j l . is echter de Boni uit het station
Palembang opgeroepen en toegevoegd aan de maritieme
middelen in de Atjehsche wateren , om te Simpang Olim
te waken tegen smokkelhandel.
Overigens bleven de Kapoeas II en Bennett gestationeerd
in de Wester- en de Barito en Sailoos in de Zuider- en
Ooster-afdeeling van Borneo. De harito wacht op gelegenheid om, geconvoijeerd, naar Soerabaija op te komen, ten
einde te worden onderzocht e n , zoo zy het waard i s , vernieuwd te worden.
Omtrent de verdeeling der zeilflotillo (gewapende en a d viesbooten) over de verschillende gewesten zie men de straks
aangehaalde bijlage H.
De hooger besproken raming eener actieve sterkte van
16 stoomers berust op de navolgende verdeeling der gouvernementsstoomvloot over de verschillende stations:
zeestoomers: Batavia 1, Soerabaija 1 , West- en Noordkust van Sumatra 1, Oostkust van Sumatra en Riouw 1 ,
Banka 1 , Wester-afdeeling van Borneo 1, Zuider- en
Ooster-afdeeling van Borneo 1, Celebes en onderhoorigheden 1, Menado en Ternate 1, Amboina l en Timor 1, te
zamen 1 1 ;
rivierstoomers: Lampongsche districten 1, Palembang 1 ,
Wester-afdeeling van Borneo 1, Zuider- en Ooster-afdeeling van Borneo 2 , te zamen 5.
§ 4.

Maritieme inrigtingen.

Het aantal scheepsbouwkundige ingenieurs (zie het vorig
verslag, bladz. 49) was bij het eind van 1874 voltallig.
Van de gelegenheid, voor bezitters van het diploma van
scheepsbouwkundig ingenieur geopend, om als adspirantingenieur voor dezen tak van dienst te worden aangesteld
(verg. het verslag van 1873, bladz. 61), is tot dus ver
geen gebruik gemaakt.
Marine-etablissement te Soerabaija. Deze belangrijke maritieme inrigting voldoet, niettegenstaande de toegenomen
eischen van de zeemagt in Indie, aan haar doel, en zal
in belangrijkheid nog winnen, wanneer de fabriek voor de
marine en het stoomwezen, thans in de stad gevestigd,
naar het etablissement zal zijn overgebragt (zie lager).
Gedurende 1874 waren de werkzaamheden bij het eta-
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blissoment bijzonder menigvuldig. De vaartuigen , wier nan- gedurende 351 dagen bezet, namelijk ten behoeve van de
bouw werd TOOftgH**! of onderhanden genomen, waren: Indische militaire marine 180 en van do gouvernements1 groot wachtschip voor Soerabaija, 8 stoomers a 80 p. k. marino enz. 127 dagen: voor particulieren 15 (l) en voor
voor ds gouvernemonts-marino, 1 recherche-schoener, 1 vaartuigen van hot etablissement 29 dagen.
kiolligtor, 8 kopiTvasto kruishouten on 2 loodsbooten,
Het houten dok van Onrust onderging bij het etablisseterwijl op do slecphelling vord voortgegaan met ineen- ment eene belangrijke herstelling, waarna do dokput werd
zettiig van oen ijzeren raderstoomschip 4de klasse, typo gereed gemaakt om daarin hot ijzeren dok van Onrust na
Cfleèeé, waarvan do zamenstollonde doelen in Nederland te zien. De verwisseling dier beide dekken had in October
waren vervaardigd.
en November plaats; de beide sleeptogten, van Onrust naar
Ken der go':vernomerits-stoomors, liet recherche «vaartuig, Soerabaija en terui', waren zeer voorspoedig. Van de
6 kruisbooten en do beiilo loodsbooten kwamen voor don aanwezigheid to S-erabuja van bedoeld ijzeren dok werd
dienst gereed. Tov<>M werden eei 5((tal sloepen aangobouwd gebruik gemaakt tot het koperen der looze kiel van het
zoowel ter voorziening in dadelijke behoefte als tot aan- in aanbouw zijnde wachtschip on het doen van eene belangrijke reparatie aan het riiderstnomschip Soerabaija.
vulling van den voorraad.
In reparatie waren gedurende 1874 vooreerst 7 Beliepen
liet houton dok van Onrust word, tóót het in reparatie
der Indische militaire marine, waarvan 3 na ondergane werd gonomon, nog gedurende 52 daeon benuttigd, als:
herstelling buuiio bestemming volgden en 2 in zoo verre voor de Indische militaire marine en voor de gouvernementsgereed kwamen, dat ze in den loop van 1875 voor den marinc 16 on 29 dagen en voor particulieren 7 dagen.
dienst beschikbaar konden zijn, zoodat nog twee ovorVan do beido kielligtors en den ketelbok werd, ook ten
blovon. Drie schepen van de militaire marine werden af- bohoeve van particulieren, i en ruim gebruik gemaakt.
gekeurd en verkocht. Voorts waren in herstelling: 3 stoom- Dit laatste geschiedde echter slechts dan wanneer zulks
schepen <-n 5 gewapende en advie^booten van de gouver- met do belangen van den dienst was overeen te brengen
nements-marino, benevens 1 loodsboot en 1 lichtschip. en overigens uit een certificaat bleek dat do particuliere
Deze vaartuigen kwamen, op 1 stoomer na, alle gereed. industrie de noodigo middelen niet bozat
Kén stoomer, ééno kruisboot en ééne loodsboot werden afOm de bedrijvigheid bij het etablissement eenigermate in
gekeurd.
cijfers te doen kennen, diene het volgende ovorzigt.
Het (halten) dok van het etablissement was in 1874

Aantal verrigte dagdiensten.
JAREN

Ambachtsliedon.

Koelies.

a

a.

Geldswaarde
Uitbetaalde

van

arbeidsloonen.

verwelkte

AANMERKINGEN.

materialen.
b.

1870

. . . .

263 444

8 934

1871

. . . .

232 258

14 517

154 035

»

377 466 b.

.

373 815

45 069

216 942

»

431150

1873

. . . .

497 216

83 357

420 339

»

597 380

1874

. . . .

507 102

106 425

499 595

»

639 328

1872

.

;

.

f

164 170

DL- verschillende werkplaatsen , magazijnen en gebouwen
van het etablissement werden in goeden toestand gehouden;
de plannen voor een speciaal artillerie-magazijn kwamen
gereed , terwijl aan die voor het gebouw der nieuwe stoomzagerij de laatste hand werd gelegd. Met de uitbreiding
der smederij werd een begin gemaakt. Oe gebouwen voor
de nieuwe ketelmakerij zijn gereed en zullon . na do opstelling der noodige inrigtingen , geschikt zijn om stoomketeis voor groote schepen te maken. Inmiddels wordt do
ketelmakerij als hulpsmederij ingerigt. Eene nieuwo holling
voor kleine vaartuigen werd voltooid.
Ten gevolge van de geringe ruimte der houtstapelpliats
weiden de stapels veel te hoog gemaakt, zoodat dikwerf
verscheidene er van moesten worden omgewerkt. alvorens
de gewenschte afmetingen waren to vinden. Aan dit bezwaar , dat de werkelijke kosten der houtwerken buitongewoon opvoerde, is tijdelijk te gemoet gekomen door aan
de stapelplaats eenige beschikbare terreinen toe te voegen.
De beide stoombaggermolens dienden afwisselend tot het
op diepte houden van de geul van het bassin.
Over ambachtslieden kon mon gedurende het afgeloopen
j a a r meestal in voldoend aantal beschikken ; koelies waren
echter dikwijls moeijelijk te verkrijgen. Het werken op
taak en bij aanneming wordt zooveel mogelijk toegepast,
waardoor vooral tijd wordt bezuinigd
Men is er in geslaagd deze wijze van werken, behalve bij het houtvervoer,
ook toe te passen bij den arbeid der draaijers, bant:werkers,
koperslagers en zeilmakers.

f p.m.370 800 a.

De werklieden en koelies zijn
vrijwilligers.

allen

Van het uitgetrokken bedrag voor arbeidslconen is uitbetaald:

voor werkzaamheden
op taak :
1870
1871
1872
1873
1874

f

18 913
22 594
48 038
106 957
112 856

voor overwerk :
f

570
1297
2147
2331
7101

Toen zich in 't laatst van 1874 gevallen van cholera bij
het etablissement voordeden, werd aan het vaste personeel
en aan hot overig werkvolk drinkwater verstrekt uit de
waterzuiveringsfabriok te Soerabaija. Daar die maatregel
gunstig bleek te hebben gewerkt, is sedert bepaald , dat
met de verstrekking zal worden voortgegaan, ook dan
wanneer do cholera niet heerschend is.
Tot herzioning van het reglement voor de inrigting
(Indisch Staatsblad 1858, n°. 8(3), hetwelk dringend wijziging
behoeft, vooral wat het administratief gedeelte betreft, is
oene commissie benoemd, welke hare werkzaamheden heeft
aangevangen.

(1) Ten einde, door eene onbelemmerde openstelling der gouvernements dokken voor particulieren, het tot stand brengen van
particuliere inrigtingen van dien aard niet te beuioeyelpken, was in
1865 (zie het verslag over dat jaar, blz. 55) als regel gesteld, dat
na 1 Januari) 1800 particuliere schepen niet, dan bij zeldzame uitzondering, bjj de marine-etablissementen te .Socrabajja en te Onrust
in herstelling zouden worden opgenomen. Nu eehtcr door de genoegzaam zekere oprigting van een of meer particuliere dokken op Java
(zie lager hoofdstuk O afd. IV.) het doel van den maatregel was bereikt, achtte de Indische Regering verdere handhaving van het verbod
voor het oogenblik onnoodig en magtigde zij den komniandant der
zeemagt (February 1874) om tot het doen dokken en herstellen,
van particuliere schepen by de gouvernements-marine-etablissemcnten
weder gelegenheid te geven, voor zoover namelyk de werkzaamheden aan de oorlogs- en andere landsvaartnigen dit gedoogdea en
de particuliere krachten, ter plaatse aanwezig, mogten te kort schieten.

BUIagen.
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Het denkbeeld om voor de bewaking van bet etablisseraen t
vaste detachementen mariniers te bezigen (zie vorig verslag,
bladz. 54) is voor's hands losgelaten, wegens de bezwaren
aan de uitvoering verbonden. Er zijn echter overwegingen
aanhangig om langs anderen weg in eene verbeterde bowaking te voorzien.
De voorbereidende werkzaamheden tot overbrenging der
fabriek werden, onder toezigt van don daartoe aangewezen
ingenieur van don waterstaat, voortgezet; de grondboringen
zgn afgeloopen, en de begrootingen en bestekken der verschillende funderingen en gebouwen , uitgezonderd die dor
woonhuizen, door de Indische Regering bij een besluit
van 27 April jl. vastgesteld. Op ;51 Julij 1875 zou ter
sake eene uitbesteding worden gehouden. Met het in orde
brengen (dempen en ophoogen) van het terrein waarop de
woonhuizen moeten verryzen — reeds in 1873 aangenomen
(vergel. het verslag van dat jaar, bladz. 65) —verwachtte
men in de eerste maanden van 1875 gereed te zullen komen.
Bjj de plannen voor de nieuw te bouwen fabriek is er
op gerekend om de middelen voorhanden te doen zijn,
om, zonder de herstellingen aan de actieve of tijdelijk
buiten dienst gestelde schepen in het minste te schaden,
groote ketels voor de Indische militaire en gouvernementsmarine te kunnen vervaardigen , aangezien voor deze soort
van ketels de transportkosten van Nederland naar Indie
te hoog zijn.

Marine-etablissement op Onrust. Deze inrigting blijft als
hulp-atelier en hulpweri steeds goed voldoen. Werden ook
al in 1874 een 4tal oorlogsschepen van de scheepsmagt in
de wateren van Atjeh, die in gewone omstandigheden te
Onrust zouden gerepareerd zijn, om bijzondere redenen
ter reparatio naar Singapore gezonden, toch werd in 1874
van het etablissement in ruime mate partij getrokken.
Ongerekend 14 kleinero vaartuigen en stoombarkassen
kwamen niet minder dan 32 zeil- en stoomschepen in
reparatie, waarvan 18 particuliere; deze laatsten evenwel
meerendeels tot het herstellen van ligte zoeschade of om
onder water te worden schoongemaakt. Bovendien werden
24 oorlogssloepen aangebouwd, ettelyke defecto bakontonnen
hersteld en onderscheidene benoodigdheden aangemaakt
voor de expeditionaire troepen te Atjeh.
Gedokt werden — eerst in het ijzeren, en (toen dit te
Soerabaija moest worden nagezien) in het gerepareerde
houten dok (zie hooger blz. 56) — 37 zeil- en stoomschepen, benevens 10 kleinere vaartuigen. Onder eerstgenoemd getal waren begrepen 20 particuliere schepen. (De
meeste stoomschepen van de Nederlandsen-Indische Stoomvaartmaatschappij maken gebruik van de dokken te Singapore).
Tot eene vergelijking van den omvang der werkzaamheden te Onrust in 1874 en de vier vorige jaren bevat
onderstaande tabel eenige gegevens.

AANTAL VERRIGTE DAODIENSTEN.

UITBETAALDE AHBEIDSLO0NEN.

Gelds-

JAREN.

waarde der

Totaal.

Vrye werklieden. Dwangarbeiders.

Goldswaardig
Aan vrye bedrag der
diensten
AmAmAmvan
werklieden.
bachts- Koelies. bachts- Koelies. bachts- Koelies.
dwanglieden.
lieden.
arbeiders.
lieden.
a.
42 245

»

25 402

4 373

67 647

4 373

49 815

i

33 747

7 596

83 562

7 596

32 585

410

40 516

11543

73 101

36 030

5 553

35 872

8 314

42 521

3 369

27 767

4 466

f

97 151

verwerkte

Totaal.

materialen.
b.
f

74 866

30 743

f 127 894

104 776

• 50 668

155 444

123 453

11953

93 470

63 168

156 638

118 06»

71902

13 867

c. 107 326

48 667

155 993

137 119

70 288

7 835

113 335

29 919

143 254

138 796

f

a.

De vrije werklieden zijn meest Chinezen, door tusschenkomst van den aannemer in dienst gesteld.

b.

De overwerkgelden gedurende 1870—1874 bedroegen achtereenvolgens f 353, f 667, f 7 0 4 , f 1228 en f 1234.

c.

Hieronder f 16 473 wegens betaalde koelieloonen voor het laden en lossen van steenkolen , welk werk andera
door dwangarbeiders geschiedt.

Het atelier onderging weder eene belangryke verbetering
door het aanbrengen van eene nieuwe schaafmachine en
van een nieuwen stoomhamer met dubbele werking. Ook
in het hospitaal werd eene verbetering aangebragt, terwijl
de vernieuwing der sleephelling (voor gewapende en adviesbooten) na beëindiging van het in het vorig verslag bedoeld
proces, gereed kwam en in de noodzakelijke behoefte aan
een passarloods voorzien werd.
Met het sloopen der in bet vorig verslag bedoelde Martello-torens werd voortgegaan , naar mate daartoe dwangarbeiders beschikbaar waren. Daardoor wordt eene niet
onaanzienlijke aanwinst van terrein verkregen, en zal het
ook mogelijk worden eene cantine voor de bemanning der
in reparatie liggende oorlogsschepen te bouwen en de kampong der inlandsche werklieden enz. uit te breiden.
Do beschoeying aan de zuidwestzijde van het eiland zal
eerlang eene afdoende herstelling vereischen.
Op 1°. Januarij 1875 bedroeg de bevolking van Onrust,
ongerekend de bemanning der in reparatie liggende schepen,
Bij blad van de Nederlandsche Staats-courant. —

1580 personen. Dit cijfer is grooter dan gewoonlijk, doordien het vastgestelde getal dwangarbeiders (500) thans met
98 overschreden is, terwijl verder hot maximum vrije nrbeiders aanwezig was. Het voornemen bestaat om het
engageren van vrije arbeiders voor den vervolge, bij wijze
van proef, te doen geschieden buiten bemoeijenis van den
aannemer, en hun rogtstreeks uit te betalen wat zij dagelijks
hebben verdiend.
De gezondheidstoestand was , even als in de laatste jaren ,
zeer bevredigend; de vroeger besproken hygiënische maatregelen (zie het verslag van 1873, blz. 64) blijken meer en
meer doel te hobben getroffen. Het eiland bleef van cholera
vrij. Onder de dwangarbeiders die de 2de expeditie tegen
Atjeh hadden medegemaakt, kwamen in 1874 nog al zieken
voor; toch hadden in het geheel slechts 10 sterfgevallen
plaats, terwijl in de vijf voorafgegane jaren achtereen volgens 107, 95, 8 0 , 15 en 27 dwangarbeiders bij het etablissement kwamen te overlijden.
Als directeur van dit etablissement trad in 't laatst van

1875—1876.
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1874 een kapitein-luitenant ter zee van «Ie Nederland- I de stoomvloot der gouvernements-marine, behoorde het
echo marine o p , dio daartoo tydelijk te Onrust gedeta- gereed mnken der ketels en machines van de (nieuw gecheerd word. De voormalige directeur (behoorende tot het bouwde) Anjer, kapitale reparatien aan de Draak en de
Indisch sedentair zeewezen) werd als zoodanig overge- Telegraaf, zoomede de aanmaak van een nieuwen ketel
pluatst naar het marine-etablissement te Soerabaija. Voor voor laatstgenoemd stoomschip. Deze werkzaamheden, bebet dokpersoneel te Onrust werd eene nieuwe formatie halve die aan de Telegraaf, liepen in 1874 af.
vastgesteld bij Indisch Staatsblad 1875, n°. 47.
Van het houten dok van Onrust word de ketel voor een
groot gedeelte vernieuwd.
Fabriek voor de marine en het stoomweten te Soerabaija.
Voorts werden meer of min belangrijke herstellingen
Met het oog op de overbrenging der fabriek (zie hooger) ten uitvoer gebragt aan romp, machines en ketels van de
worden allo nieuwe inrigtingen zoodanig zamengesteld, dat oorlogsschepen Sumatra en Admiraal van Kinsbergen en van
s-ij ook voor de nieuwe fabriek dienstbaar kunnen zijn.
het gouvernementsstoomschip Dassoon, terwijl in hot laatste
Omtrent de werkzaamheden gedurende het afgeloopen kwartaal onderhanden werden genomon eene kapitale machine-reparatie voor do Soerabaija en de aanmaak van
j a a r valt het volgende aan te teekenen:
distilleertoestellen voor de Sumatra, Borneo en Banka en
De kapitale reparatie aan den romp en de werktuigen
van het ijzeren raderstoomschip Onrust, thans (zie hcoger van een i-tel nieuwe stoomketols voor de Watergeus en de
blz. 54) Onrust I gfheeten, werd voltooid en daarin een Soerabaija, allen behoorende tot do oorlogsmarine.
nieuwe stoomketel geplaatst. Aan de ineenzetting van de
Behalve de bovenstaande meerendeels kapitale werknieuwe Onrust II
werd op de sleephelling der fabriek zaamheden 'werd nog voldaan aan een tal van bestellingen
begonnen.
betreffende herstelling van defecte en aanmaak van waarDo vernieuwing der ketels en de reparatie der werk- looze machine-deelen voor in dienst zijnde, of ijzerwerken
tuigen van bet schroefstoomschip 4de klasse Aart van Nes voor in aanbouw zijnde schepen ; voorts aan orders voor
het marine-etablissement, de marine-magazijnen, de havenliepen in het 2de kwartaal ten einde.
Met de herstelling van romp en machine en het opstellen departementen, het loodswezen, de kustverlichting en bevan de uit Nederland ontvangen nieuwe stoomketels voor bakening en eindelijk ook aan eenige aanvragen van de
het raderstooroschip 3de klasse Banka kwam men in hoofden van gewestelijk bestuur.
October gereed.
Het volgend staatje bevat verder eenige bijdragen nopens
Onder de werkzaamheden bij de fabriek ten behoeve van
hetgeen in de laatste jaren bij de fabriek is omgegaan.

Aantal
verrigte dagdiensten.
JAREN.

arbeidsloonen.

1
Ambachtslieden.

Uitbetaalde

w

Koelies.

Geldswaarde
van verwerkte

AANMERKINGEN.

materialen.

n
(a)

1870

.

.

.

280 884

7 527

1871

.

.

.

228 586

12 220

153 431

225 780

1872

.

.

.

264 270

13 108

173 848

212 092

1873
1874

.
.

.
.

.
.

244 669
253 789

11754
9 862

f

149 707

179 167
179 197

f

202 915

209 752
213 588

De werklieden
vrijwilligers.

en koelies zijn allen

(b) Aan beworkt en onbewerkt ijzer en
aan steenkolen werd verbruikt (in kilogrammen):
Jaren.

IJzer.

Steenkolen.

1870

422 900

494 000

1871

435 360

1 475 250

1872

299 500

1 459 000

1873

415 300

1544 100

1874

300 800

1 375 000

De werkplaatsen verkeeren in goeden staat; in het af§ 5. Speciale diensten onder beheer van het departement
geloopen j a a r worden daarin nog eenige verbeteringen
der marine.
gebragt; de bergplaatsen zijn niet allen even voldoende.
Kustverlichting en bebalening. De dienst der kustverDe toestellen en gereedschappen der fabriek bestaan hoofdlichting werd geregeld waargenomen, hoewel het personeel
zakelijk uit drie stoommachines met de noodigo drijfwerken
der lichtinstellingen veel van koortsen te lijden had. I n
en verdere gereedschappen , om de materialen te bearbeiden. het belang van dat personeel werd in het begin van 1875
Voor eene vlugge en gemakkelijke bewerking der metalen de kommandant der zeemagt gemagtigd, om aan alle lichtontbreken nog eenige doelmatige gereedschappen, tot welker etablissementen, die buiten het dagolijksch bereik van gegeleidelijke aanschaffing het noodige wordt verrigt.
neeskundige hulp gelegen zijn, (zoomede aan het bebakeHet gemiddelde aantal inlanders, dagelijks aan de fabriek ningsvaartuig) medicijnkistjes met de noodige geneesmiddelen
werkzaam, bedraagt ruim 800. N a a r gelang der behoefte te verstrekken.
en door de ongeregelde opkomst der minder geoefende
Do bebakeningen en de lichtinstellingen in het noorwerklieden en koelies, wisselt het cijfer dagelijks af. De delijk en westolijk deel van den Archipel werden in de
meer geoefende werklieden komen vrij geregeld op. De maanden April, Mei en Juuij 1874 geïnspecteerd. De
ontwikkeling van het particuliere fabriekswezen doet echter inspectiereis werd tevens benuttigd tor bepaling van de
haar invloed gevoelen op het bekomen van geschikt werk- plaats waar te Poeloe-Bras (Atjeh) de kustlichttoren zoude
volk, vooral ketelmakers.
moeten verrijzen. Over de daar sedert tot stand gebragte
De gezondheidstoestand gedurende 1874 was, over het werken is reeds gehandeld op bladz. 9 hiervoren, waar
algemeen genomen, voldoende; onder de vaste inlandsche ook is vermeld dat, ondanks de ondervonden moeijelijkwerklieden kwamen echter 30 sterfgevallen voor, ten geheden van allerlei aard, reeds in Julij j l . het licht ontvolge van cholera en andere hevige ziekten.
stoken werd.
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Het voor den lichtdionst op Poeloe-Bras aangewezen
personeel zal, wegens de noodzakelijkheid oener periodieke
aflossing, beurtelings voor do helft in functie zijn. De
aflossing zal geschieden uit P a d a n g , aanvankelijk om de
maand. Later, wanneer het personeel aan het klimaat
meer gewend zal zgn, zal dio tormyn waarschijnlijk
ruimer gesteld kunnen worden. De ongezondheid van
Poeloe-Bras, ten deele enn gevolg van do daar i n ' t belang
van het werk plaats gehad hebbende boschvellingon en
grondverplaatsingen, moet ook veel toegeschreven worden
aan de snelle temperatuursveranderingen, waaraan het
eiland bloot staat, zoomode aan de zware valwinden en
veelvuldige regens dio er voorkomen.
Aanvankelijk werd de geneeskundige dienst waargenomen
door de officieren van gezondheid der in do Lumbaleibaai vertoevende oorlogbodems, doch sedert Augustus 1874
is op het eiland een civiel geneesheer aangesteld. Zoo als
overal waar maagdelijk bosch omgekapt en de grond omgewoeld wordt, ontstonden tijdens de uitvoering der wei-ken
onder hot vrij talrijke personeel velerlei endemische ziekten,
tot wier bestrijding krachtige maatregelen, ook van voorbehoedenden a a r d , werden genomen , waarvan de resultaten » opvallend gunstig" worden genoemd.
In December 1874 werd bepaald , dat het eiland telkens
zal worden aangedaan door de geregeld op en van Atjeh
varende mailstoomers.
Omstreeks medio Junij 1874 word een aanvang gemaakt
met de werkzaamheden voor den torenbouw op Java's
lste punt in straat Sunda (nabij de Meeuwenbaai), nadat
de voor het werk gehouden aanbesteding mislukt was.
OoTs hier ondervond men, ten gevolge van vele ziektegevallen en de hoogst ongunstige weersgesteldheid, eenigen
tegenspoed. Daar het landingshoofd en de door een aantal
riviertjes doorsneden transportweg, welke laatste eene
lengte heeft van 4 palen, nagenoeg gereed zijn, zal weldra
met den bouw van den (steenen) toren eon aanvang gemaakt kunnen worden. De voor den dierst der bebakening
en kustverlichting bestemde stoomer Argus werd, na in
het eerste kwartaal 1874 te Onrust eenige herstellingen te
hebben ondergaan, voor sleep- en transportdiensten bij
dit werk gebezigd.
De vraag of by den lichttorenbouw in Indie eene constructie van steen dan wel van ijzer de voorkeur verdient,
i s , naar aanleiding van de werken op Poeloe-Bras, in
Indie nader onderzocht. E r is nu betoogd, dat de ondervinding, in de laatste jaren opgedaan, niet zoo stellig pleit
ten gunste van ijzeren torens. Er bestaat echter geen reden
om af te wijken van het in 18C3 aangenomen beginsel,
dat ijzerconstructie zal worden gebezigd, daar waar hot
goedkooper en aan minder bezwaar onderhevig is dan het
bouwen van steenen torens.
Met de Indische Regering is in overleg getreden omtrent
eene spoedige voorbereiding der oprigting van een lichttoren op Meindertsdroogte (Bezoeki), omdat dit licht thans
het eerst aan de beurt schijnt te moeten komen. In 't
algemeen is aanbevolen alle middelen te doen aanwenden
om het ontworpen verlichtingsplan van den Indischen
Archipel met voortvarendheid tot voltooijing te brengen.
Het lichtschip voor het westgat van Soerabaija onderging bij een der marine-etablissementen eenige herstellingen ;
in April 1874 was hot weder in dienst.
Het havonlicht te Muntok (Banka), waarvan de houten
opstand vernieuwd moest worden, werd op een nieuwen
opstand overgebragt; de lichtbron werd tevens van 9 tot
op 12,5 meter boven vol zee gebragt.
De bobakeningen in den Indischen Archipel ondergingen
weinig verandering, doch werden met drie wrakbakentonnen vermeerderd; aan het onderhoud werd de noodige
zorg gewijd.
De bouw van een steenen pyramido op Oedjong Kalaijaran, als grensteeken van de reede van Samarang, werd
in 1874 voltooid.
Loodswezen. Aangaande het loodswezen valt niets bij—
zonders te vermelden. Het bedrag der ontvangen loodsgelden over 1874 kan nog niet met juistheid worden opgegeven. Dat over 1873 bedroeg volgens verbeterde opgaven f 89 491.
Haveninrigtingen.

De gehouden

aanbesteding voor de

oprigting van eon seinpost, tevens tijdbal, te Anjer mislukte, zoodat dit werk nu in eigen beheer zal worden
uitgevoerd.
In verband mot de voorschriften betreffende het onderzoek der scheepspapiuren enz. (Indisch Staatsblad 1873,
n°. 140) werden in do stranddistricten van de residentie
Lampongsche districten, te Pamanoekan (K ra wang), zoomede , voor de praauwenvaart op do Solorivier, te Ngawi
(Madioen) fungerende havenmeesters aangesteld (Indisch
Staatsblad 1874, n"'. 105, 190 en 159). De bevoegdheid
om als zoodanig op te treden, werd ook toegekend aan
de op de eilanden van den Timor-archipel geplaatste
Europesche ambtenaren (Indisch Staatsblad 1875, n°. 50).
De voorgeschreven aanmonstcring enz. dor inlandsche opvarenden , dio voor do in de Australische wateren gedreven parelvisscherij aangeworven worden (Indisch Slaatsblad 1875, n°. 49), zal nu te hunnen overstaan kunnen
geschieden.
De grenzen der reede van Siboga (Tupanooli-baai) werden
nader vastgesteld (Indisch Staatsblad 1874, n°. 212).
Voor het inlandsch personeel bij de havendepartementen
in de buitenbezittingen werd, in 't belang tevens vin de
aanwerving, eene gunstige bepaling in 't leven geroepen,
waardoor dit personeel, voor zooveel het elders u aangeworven dau ter plaatse waar het zich in.dienst bevindt,
voortaan, ook bij ontslag uit den dienst, aanspraak heeft
op overtogt voor rekening van den lande (Indisvh Staatsblad
1874, n°. 234).
Ingetrokken werd — omdat het sedert de opheffing van
het specerijen-monopolie geen reden van bestaan meer had —
art. 9 van het reglement voor de havens in de Molukken
(Indisch Staatsblad 1855, n". 28 a ) , w.iarbij het naar en
van boord brengen van goederen te Ainboin» en Banda
aan visitatio van wege het havenkantoor was onderworpen
(Indisch Staatsblad 1874, n°. 90).
De ontvangsten wpgens haven- en aukeragegelden over
1874 zijn nog niet volledig bekend ; die over 1873 bedroegen
f 126 109.
Hydrografische dienst. Nadat het opnemingsvaartuig
Ilydrograaf in September was aangekomen en op Onrust
eenige kleine voorzieningen had onderdaan, vertrok het
naar Banka tot voortzetting der opneming van de straten
beoosten dat eiland, welke opneming in 1872, door de
buitendienststelling van de Stavoren, gestaakt was. De
leiding der werkzaamheden is opgedragen aan Jon luitenant
ter zee lste klasse jhr. F . E. DE BRAUW , daartoe reeds
in 1872 aangewezen (verg. het verslag van 1873, blz. 68).
Een der oud model stoombarkassen is aan het opnemingsvaartuig toegevoegd, terwijl in Indie voorstellen in behandeling zijn tot aanbouw, speciaal ten dienste der
hydrografie, van twee zeilschoepjes, model kleine kruisboot,
ten einde daardoor, zoodra het personeel der opneming
voldoende geoefend i s , de hulpmiddelen tot kruchtige
voortzetting van het werk te vermeerderen.
Zooveel do blokkadedienst zuiks toeliet , werd de tegenwoordigheid van het eskader om de kii'-t van Atjeh benuttigd tot het doen van partiële opnemingen, welke zullen
kunnen leiden tot de zamenstelling eener verbeterde kaart
der ncordkust van Sumatra. Van de weersgesteldheid
worden geregeld uanteokeningeu gehouden voor den bij
die kaart eventueel uit te geven gids.
De scheepsmagt der oorlogs- en gouvernements-marine
in de overige deelon van den Archipel ging voort zooveel
mogelijk gegevens te leveren tot vermeerdering dor hydrografische kennis.
Op ontdekte of vermeende gevaren werd door afzonderlijke berigten in de Hollandsche en Engelscho talen de
aandacht van zeevarenden gevestigd.
De depots van zeekaarten voorzien steeds in do behoeften
van oorlogs- en handelsvloot; het denkbeeld is gerezen om
eerlang do voorziening in de behoefte van de handelsvloot
aan particulieren over te laten.
De ondervinding, tot dusver opgedaan met de overbrenging
naar Nederland van de werkzaamheden en het archief'van
het (voormalig) hydrografisch bureau tej Batavia (zie onder
andere het verslag van 1872, blz. 38), pleit, naar het oordeel
van daarbij thans betrokken deskundigen , niet ten gunste
dier overbrenging. In afwachting eener beslissing omtrent
de aanhangig gemaakte vraag, of de maatregel wel be-
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stendigd kan blijven, is getracht aan de herwaren die0
zich voordoen zooveel mogelijk te gemout te komen. Uit
it
dat oogpunt verdient onder andere aanteekening , dat na hot'i
overladen van den vorigen ohet' der afdeeling Hydrografiee
bij het Ministerie van Marine, meer bijzonder met het oog op
p
de belangen der Indische hydrografie, bij die afdeeling iss
gedetacheerd de zeeot'ficier die laatstelijk als waarnemend
d
chef' aan het hoofd stond van het bureau te Batavia.
De hier te lande sedert de jongste opgaaf'(vorig verslag,,
bladz. 57) vervaardigde en in het licht verschenen zeekaartenn
zijn : Straat Sunda, Straat Makassar (blad II, reede Singkel,,
baai van Tapanoeli en reede van Tjeroetjoep (liilliton).\.
Geografische dienst (1). De werkzaamheden maakten in,,
het afgeloopen j a a r geen belangrijke vorderingen. Niet alleen1
vertrokken twee ambtenaren , tot herstel van gezondheid,
met verlof' naar Europa en konden zij eerst na verloop3
van eenige ma» uden worden vervangen, maar ook werdeni
sedert 16 .Julij de diensten gemist van den hoofdingenieurr
dr. J . A. C. OUDEMANS en een der hem toegevoegde ingenieui's, die zich op reis begeven hadden om deel uit te3
maken van de Nederlandscho expeditie voor de waarneming•r
op het uilaud Kéuuiou van den Venus-overgang (2).
Het verrigte in 1874 bepaalde zich dien ten gevolgo hoofdzakelijk tot de navolgende triangulatie-werkzaamheden. (3)j
De herleiding der reeds gedane eerste basis-meting (ini
West-Java) werd voorloopig voltooid. Het bevonden verschil1
der beide metingen bedraagt circa V15o0ooo dor lengte. Voor
de verbinding dier basis met het primaire driehoeksnett
werden in West-Java op 8 stations metingen gedaan. De
voorbereidende maatregelen tot het meten der tweede basis
(in Midden-Java) werden zoo veel mogelijk verrigt. (4)
Voor de verbinding der metingen in Oost- en WestJ a v a werd op 3 stations gemeten.
Op 4 punten in Oost-Java werden horizontale hoekmetingen ter aanvullingen verbetering van het driehoeksnet
verrigt.
Sterrekundige plaatsbepalingen werdon niet gedaan. De
overgang van Venus werd op J a v a door eeu drietal anibtenaren van de triangulatie geobserveerd. Hunne verslagen
deswege zijn aangeboden aan de Koninklijke Akademie van
Wetenschappen te Amsterdam.
§ 6.

Verrigtingen

der

ration der troepen van de zeezijde te ondersteunen en met
gewaponde stoombarkassen de communioatie op de Atjehrivier te onderhouden, terwijl haar de handhaving der
blokkade bleet opgedragen. Omtrent de verrigtingen der
stationn-kominandantun op politiek gebied zie men boofdstuk C , $ 3 .
Van eene vermindering van het aantal oorlogsschepen
kon nog geen sprake zyn. Door de opheffing der blokkade
voor de in onderwerping gekomen Atjehsche staatjes (zie
bladz. 9/10 hiervoren) werd de taak der zoetnagt geenszins
verligt; integendeel werd daardoor nog meer waakzaamheid
noodzakelijk, om den invoer van oorlogsbehoeften ten behoeve van den vijand te beletten en voor te komen dat de
nog vijandige staatjes partij trokken van de nabijheid van
opengestelde havens om handel te drijven.
Aan de bedoelde scheepsmagt, op 1 Junij 1874 bestaande
uit 14 oorlogsstoomers, 2 gouvernementsstoomschepen, waarvan een onder militair kommando en een tot het verrigten
van transportdiensten, benevens 2 gewapende booten,
werden in den loop van dat j a a r , ter zake van noodwendige reparatien van langen duur, onttrokken Zr. Ms
s t o o m s c h e p e n Soerabaija,
Borneo e n Admiraal
van Kimsbergen benevens de gouvorncinontsstoomür Bronbeek. Daarentegen werd zij versterkt met dé vier regtstreeka uit
Nederland naar Atjeh gedirigeerde stoomschepen Pontianak,
Bandjermasin,
Palembang
e n Samba» ( 1 ) , e n m e t
de in Indie aanwezige stoomschepen Sumatra en Aart
van Nes (2), zoodat op ultimo December het Atjeh-eskader
17 oorlogsbodems telde, als:
Z r . Ms. schroefstoomschip 1ste kl. Metalen Kruis ;•
»
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(2) Beiden zjjn den 21sten Februarjj 1875 op Java teruggekeerd.
Sedert is dr. O U D E M A N S benoemd tot hoogleeraar in de wis- en
natuurkunde aan de hoogeschool te Utrecht (Koninklijk besluit van
24 April 1875, n°. 24).
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_ (4) Ten einde by deze eu de n o g t e doene derde basismeting
(in Oost-Java) eene minder tydroovende methode te kunnen toepassen, werden eenige nadere toestellen uit Europa ontboden, die
weldra kunnen verzonden worden.

Sambas;

n

Bommelerwaard;
Schouwen;
van Nes;
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Timor;

a

»

Sumatra.

»

Antwerpen;

Watergeus;

(1) Over de magnetische en meteorologische waarnemingen zie
hoofdstuk K , afd. I I § 3.

(3) Uit een in den loop van 1874 ontvangen verslag betreffende
den stand der triangulatie op Java b j het einde van 1873 Mijkt
het volgende:
Oe geheele oppervlakte van Java is bjj de triangulatie verdeeld
in 175 groote, zoogenaamde primaire driehoeken. D e hoekpunten
dezer driehoeken (primaire punten) z(jn in het geheel 126 in getal,
eu van deze moesten er nog 13 nader voor de hoekmetingen bezocht
w o r d e n , o. a. voor de verbinding der driehoeksnetten van Oost-en
West-Java. Aan de primaire punten zyn door kleinere driehoeken
verbonden 705 secundaire punten, die — o p 1 n a — allen bepaald
waren.
W a t de basis-metingen betrof, voor de drie bases die in het geheel
t e meteu z y n , waren de terreinen reeds gekozen, w a s é é n basis
gemeten en waren de metingen voor de verbinding met h e t driehoeksnet voor 2 bas«s onderhanden. Voor die verbinding moesten
in West-, Midden- en Oost-Java respectiveiyk op 1 8 , 11 en 8 punten
hoeken gemeten worden.
Breedte-bepalingen, noodig voor 17 punten aan de noord- en 16
aan de westkust van het eiland, hadden plaats gehad op respectiveiyk 7 en 8 dier punteu. Van do aziinuth-bepalingen tot controle
der oriëntatie van het net waren nog 4 van de 1'J te doen overgebleven.
Met den telegraaf waren lengteverschillen tusschen Cheribon e n
Samarang en tusschen Samarang en Soerabaüa bepaald, zoodat volgens het plan nog te bepalen was overgebleven: Anjer-Indramayoe,
Tjilatjap-Baujoemas en Anjer-Banjoewangi.

Koop-

711/1/1 ;

zeemagt.

De in deAtjehsche wateren gestationeerde zeemagt ging
voort met, daar waar het tot hare taak behoorde, de ope-

» Vice-Admiraal

Voorts:
de gouvernementsstoomer Hertog

Bernard,

en twee gewapende booten.
In de transportdiensten werd mede voorzien door de
daartoe ingehuurde stoomers Ardjoeno, Semiroe en Kalahome.
Noodwendig moest van tijd tot tijd een der tot bedoelde zeemagt behoorende vaartuigen tijdelijk worden
afgezonderd tot het ondergaan van noodzakelijke kleine
reparatien, waardoor dan tevens eene gelegenheid verkregen werd om do bemanning eonige ontspanning te geven.
De bedoolde kleine herstellingen geschieddon veelal in het
nabijgelegen Singapore.
De verrigtingen van elk der tot het Atjeh-eskader behoorende schepen zijn vermeld in periodieke verslagen , die
in de Javasche Courant zijn opgenomen naar mate zy bij
(1) Waarby in de hel/t van 1875 nog de stoomschepen Bromo
en Mcrapi.
(2) I n de eerste helft van 1876 nog de gouvernements-stoomschepen Siak en Boni.

Bijlagen.

[S. ~J
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hot departement der marine in Indie ontvangen worden.
Ken kort relaas, uit die uitvoerige verslagen getrokken,
volgt hieronder.
Zr. Ms. stoomschip Metalen Kruis, aan welks kommandant, den kapitein ter zee II. B. Kil', tevens het bevel
over do maritieme middelen was toevertrouwd, lag voortdurend op Atjeh's recdo. Alleen d a n , a h de vijandelijke
operatien aan den wal het noodig maakten, werd aan
dezen bodem eene andere standplaats gegeven om mot zijn
goschutvnur die operatien te adsisteren.
T e r bewaking en verontrusting van het vijandelijk gebied van TOEKOE NANTA, bewesten onze stellingen, word
by'na voortdurend een oorlogsbodem aldaar gestationeerd,
met opdragt om door zijn geschutvuur toeloop van gewapenden zooveel mogelijk te beletten, en die landstreek
onveilig te maken, en tevens streng toezigt te houden op
herhaaldelijk met kleine vaartuigen beproefde communicatie
met de nabij gelegen eilanden. Enkele malen werd het
gebied van TOEKOE NANTA door meerdere schepen to gelijk
gebombardeerd.
Ook beoosten onze stellingen, nabij de plaats waar de
landing der 2de expeditie had plaats gevonden, werd, voor
zooveel het aantal beschikbare oorlogsbodems dit gedoogde,
een schip gestationeerd , dewijl op dit godeelte der kust
communicatie met praauwen gemakkelijker dan elders kan
plaats hebben.
Voor den dienst op de Atjeh-rivier — het convoyeren
en zoo noodig slepen van transporten , het overbrengen van
depêches, enz. — was op die rivier eene stoombarkas gestat ionoord , terwijl eene tweede barkas, mede bemand door
het personeel van de Metalen Kruis, do communicatie
tusschen laatstgemelden bodem en de rivier onderhield.
Dat die diensten , zoolang door de uitbreiding onzer stellingen de veiligheid op de rivier nog niet geheel verzekerd
was, herhaaldelijk door den vijand bemoeyelijkt werden,
blijkt uit het op 18 Mei door de opwaarts stoomende
barkas, onder bevel van den adelborst lste kl. W. II. H O F STEDE, met eene vijandelijke bende geleverd vuurgevecht,
hetwelk zonder verlies aan onze zijdo afliep. Den 26sten
Junij werd de barkas, toen gekommandeord door den
adelborst lsto klasse M. S M I T S , op nieuw beschoten uit
eene hinderlaag, en kwam zij daardoor ineen vuurt;evecht, waarbg 3 dor opvarenden gewond werden, terwijl,
toen na volbragte commissie het vaartuig weder stroomopwanrts stoomde, een vierde eene wond bekwam. Bijeen
tweeden heen- en terugtogt, onmiddellijk daarop ondernomen tot het overbrengen van brieven, werden opnieuw
4 der opvarenden gewond.
Aan Zr. Ms. stoomschip Vice-Admiraal Koopman, gestationeerd in de Larabalei-baai (Poeloe-Bras), waar de
steenkolen- en vivres-magazijnen zich bevinden, was opgedragen vooreerst het toezigt op het etablissement en de
werkzaamheden aldaar en voorts het toezigt over en het
onderhoud van de stoombarkassen en andere debarkements*
middelen.
De verrigtingen in het station der Noordkust bepaalden
zich, buiten de bemoeijingen op politiek gebied, tot het
blokkeren der nog niet in onderwerping gekomen staten
en het uitoefenen van eene strenge controle op don voor
de onderworpen rijkjes toegestanen handel.
Ook op de Oostkust, door hare velo riviermondingen zoo
bijzonder geschikt voor smokkelhandel, werd eone strenge
controle gehouden. Voortdurend werden daartoe de vprschillende rivieren onderzocht, en veelvuldige vermoeijonde
sloependiensten vereischt. Dat echter die diensten noodzakolijk waren, blijkt uit de menigte kleine vaartuigen met
peper geladen , grootendeels afkomstig van het ons nog steeds
vyandig gezinde Simpang Olim, die bij die onderzoekingen
werden prijs gemankt. Om den verboden handel tegen te
gaan werden twee kruisbooten in de monding der Djolorivier gestationeerd; een maatregel waarvan zeer goede
uitkomsten verkregen worden.
Ook enkele vijandelijke vaartuigen van grooter charter
werden op de Oostkust genomen, soms eerst na hevig
verzet van de zijde der opvarenden, zoo als onder anderen
hot geval was op 23 Junij 1874, toen in de monding van
de kwalla Bekas oene met 3 .«tukken gewapende praauw,
bemand met p. m. 20 koppen , IIÜ(onder bevel van den luitenant ter zee 2de klass6 G. DE FIIEMERY) op haar afgezonden
gewapende sloep van Zr. Ms stoomschip Amboina met
Bijblad van de Nederlandsche Staats-courant. —

geschutvuur begroette, en eerst door de bemanning werd
verlaten nadat zij door een granaatschot in zinkenden
toestand was gebragt.
Ook bij het onderzoeken der rivieren werd van tyd tot tyd
op de bemanningen dor sloepen gevuurd. Zoo gebeurde het
onder anderen dat den 26sten September , bij een verkenningstogt door den stationskommandant gemaakt op de Djamboeaijer-rivier met eene stoombarkas en twee sloepen, waarvan
een van de Timor en de andere van de Aart van Nes, door
oen onverwacht van verschillende punten op de onzen
geepend vuur, in laatstgemelde sloep een dor opvarenden
gedood en 2 gewond werden, niet de geringe hem ten dienste
staande magt oen debarkemont op een geheel onbekend
terrein onraadzaam achtendo, bepaalde de stationskommandant zich er toe uit zyne sloepen hot vuur te beantwoorden.
Was gedurende den doorstaanden westmoesson (een natuurlijk beletsel voor praauwonvaart) eene bekruising, zoo
onafgebroken als bij de overige stations, overbodig op de
Westkust, tegen het einde daarvan en het begin van den
oostmoesson word die bekruising veelvuldiger. Ook daar
worden eenige praauwen ter zake van overtreding der
blokkadebepalingen opgebragt. Over de tuchtiging van de
weder afvallig geworden staatjes Mukki en Laboean Hadji
in Januarij j l . , door een eskader, bestaande uit de Watergeus, Banda, Pontianak on Sambas, is reeds gehandeld
op bladz. 14.
De verrigtingen der zeemagt buiten Atjeh bepaalden zich,
met uitzondering van de in het laatst van Öctober door
Zr. Ms. stoomsebepen Swnatra en Banka, in vereeniging
met een daartoe ingehuurden particulieren stoomer, bewerkstelligde overbrenging der dokken van Onrust naar
en van Soerabaya (zie blz. 56). hoofdzakelijk tot de gowoDO
stationsdiensten. Alleen in het station van Celebes en
ouderhoorigheden was een werkdadig optreden noodzakelijk om een einde te maken aan het verzet van de bovolking van het eiland Bonerate (verg. bladz. 21).
Een door Zr. Ms. stoomschip Sumatra langs de kusten
van het zuidoostelijk schiereiland van Celebes (verg. bladz. 23)
ondernomen kruistogt op gesignaleerde zeeroovers (Julij en
Augustus 1874) bleef zonder resultaat; de ingewonnen in
vele opzigten tegenstrijdige berigten omtrent de aanwezigheid dier zeeroovers bleken gegrond te zijn op geruchten
van ouden datum.
Do wateren van Menado en de Molukken werden voortdurend en in verschillende rigtingen bekruist door Zr. Ms.
stoomschip Bali. De op die togten in 't werk gestelde pogingen tot het opsporen en beletten van zee- en strandroof
bleven niet zonder vrucht (verg. bladz. 24).
Van een togt tegen zeeroovers door Zr. Ms. stoomschip
Admiraal van Kinsbergen in April jl. ter Borneo's Oostkust
ondernomen, is reeds melding gemaakt op bladz. 20/21.

F.

Regtswezen en departement van justitie.
§ 1.

Regtswezen in het algemeen.

Afscheiding van regterlijke magt en administratief gezag
(Koninklijk besluit van 5 Maart 1869, n°. 3 , Indisch
Staatsblad n°. 47). Sedert de indiening van het vorig verslag is weder een belangrijke stap gedaan in de rigting
van het bij genoemd Koninklijk besluit aangenomen beginsel, door de indienststelling van regtskundige presidenten
bij de landraden te Meester-Cornelis en Bekassi, te Rembang en Blora, to Toeban en Bodjonegoro, to Sidhoardjo
en Bangil, te Sumanap en Pamakassan en te Brobes(/ndisch Staatsblad 1875, n°. 10). In 't geheel zijn nu 20 regtskundige voorzitters, die te zamen 30 landraden presideren,
op J a v a en Madura in functie.
Van de bij Koninklijk besluit van 4 Februarij 1873,
n°. 14 (Indisch Staatsblad n°. 157), aan de Indische Regering gegeven bevoegdheid tot herziening der Indische weiboeken, voor zoover deze verband houden met het beginsel
der afscheiding van regterlijke magt en administratief gezag, heeft de Gouverneur-Generaal nog geen gebruik gemaakt. Het wordt wenschelijk geacht om tot deze herziening eerst dan over te gaan, wanneer een voldoend
personeel van praktisch ervaren regterlijke ambtenaren
zal zijn gevormd, aan wie de uitgebreide regterlijke functien, welke bij de ontworpen wijzigingen aan de regts-
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geleerde voorzitters van lanüruden worden toegedacht, met
gerustheid kunnen wordon toevertrouwd.
Ten eindo tot zoodanigon staat van ziken te geraken,
is het Indisch Bestuur uitgenoodigd zonder overijling en
met behoedzaamheid op den ingeslagen weg ter invoering
van het vooropgesteld beginsel voort te gaan.
De tijdelijke maatregel van Februarij 1874 tot voorzioning in het gebrek nan een voldoend aantal regterlijko
ambtenaren, door de toelating ook van oen zoogenaamd
verligt examen, is, ten gevolge van 's Koning* besluit dd.
2G November 1874, n°. 1 (Indisch Staatsblad 1875, n°. 73),
slechts tot 81 December 1874 in werking gebleven. I n tusschen is het verligt examen hier te lande tweemaal
afgenomen (in Junij en December) (1), ten gevolge waarvan
achtereenvolgens een getal van 42 meesters in de regten
ter beschikking van den Gouverneur-Genoraal zijn gesteld
met bestemming voor de regterlijke magt. Onder hen
waren een 8tal, die reeds regterlijko of andere betrekkingen hier te lande vervulden. Do 2 1 , die aan het
examen van Junij voldaan hadden, werden allen, spoedig
na hunne aankomst, geplaatst, hetzij als griffiers bjj land raden, hetzy a h buitengewone substituut"griffiers bij die
regtscollegien, dan wel in andere betrekkingen bij de rcgterlyke magt.
Regtswezen in de buitenbezittingen. Het afgekondigde r e glement betreffende het regtswezen ter Sumatra's Westkust en de daarmede verband houdende regelingen (zie
vorig verslag, blz. 61) zijn nog niet kunnen worden ingovoerd. Moeyelijkheden by de vervaardiging van vertalingen
dezer reglementen in de inlandsche taal (het voor de Sumatranen in de bovenlanden verstaanbaar Maleisch) (2), zijn
van deze vertraging de oorzaak. Onlangs zijn echter do
vertalingen gereed gekomen, en men verwachtte dat de
invoering in Julij of Augustus kon plaats hebben.
Intusschen i s , ter verdere uitvoering van het reglemeut,
door den Gouverneur-Generaal, bij besluit van 14 April
1875 (Tndisch StantMad n°. 96a), eeno ordonnantie vastgesteld, houdende 1°. aanwijzing van de ambtenaren die
als magistraat en als voorzitter van de rapats fungeren,
2°. vermelding der inlandsche leden van laatstgenoemde
regtbanken, on 3°. omschrijving van het regtsgebied dier
collegien. Ook worden daarbij de personen aangewezen,
die als griffiers bij de rapats zullen dienst doen.
Onder de omschrijving van het regtsgebied heeft men
niet begrepen de landschappon d i e , ofschoon onze souvereiniteit erkennende, niet onder ons regtstreeksch beheer
staan. Daar toch was de naleving van de voorschriften
van het reglement, zoowel in civiele als in strafzaken, niot
wel doenlijk. Wanneer, zoo als ook vroeger meermalen
plaats had, de inlandsche hoofden dior streken zich om
eene beslissing in hunne onderlinge geschillen tot de Nederlandsche autoriteiten wenden, zal de betrokken ambtenaar
daarin uitspraak doen volgens de adat, na raadpleging
der belanghebbende inlnndscho hoofden.
In den aanvang van 1875 (Indisch Staatsblad n°. 27)
werd uitvoering gegeven aan do Koninklijke magtiging
(vorig verslag blz 61) tot indienststelling van een regtsgeleerden voorzitter bij den raad van justitie te Banda.
Ter voorziening in de gobrekkige regtspleging bij den
rijksraad in de rijken Tornate, Tidore en Baljan zijn, in
overleg met den hoofdambtenaar mr. T . H. DER KINDEREN,
gouverneroenti-commissaris voor do verdere regeling van
het regtswezen in de buitonbozittingen , nieuwe bepalingen
ontworpen omtrent de regtsbedeeling in genoemde rijken,
welke door de betrokken Sultans goedgekeurd en bij overeenkomst vastgesteld zijn (verg. noot 2 op blz. 24 hiervoren). In verband met de uitbreiding die de regtsmagt
van den landraad te Tornate dientengevolge moest ondergaan, zijn bg ordonnantie van 31 Mti 1874 (Indisch Staatsblad n°. 144) omtrent die regtbank en de daarbij zoo in
burgerlijke als in strafzaken te volgon wijze van regtspleging nadere bepalingen vastgesteld. Voor de wijze vim regtspleging zijn zooveel mogelijk de regelen gevolgd, die bij de
(1) ïn Iutlie werd daartoe medo gelegenheid gegeven (Scpteinber 18741, doch er meldden zieli geen enndidaten aan.
(2) Bovendien zUu vertalingen vervaardigd in het Mandlielingsch
en Ankola'sch.

verordening omtrent hot regtswezen ter Sumatra's Westkust
zijn aangenomen.
Intusschen zullen de nieuwe bepalingen en do landraad
zelf slechts in werking blijven zoolang de definitieve organisatie van het regtswezen in de residentie Ternate nog
niet zal zijn tot stand gekomen.
De door mr. DER KINDEREN ontworpen reglemonten op
het regtswezen in het gouvernement van Celebos, in de
residentie Timor en in de Lampongsche districten zijn
thans bij de Indische Regering in behandeling.
Eene regeling van het regtswezen in de residentie P a lembang is bij genoemden gouvernements-commissaris in
bewerking. Hij is uitgenoodigd om, afgoscheiden van de
algemeene regeling, de vereischte bepalingen te ontwerpen
om zoo spoedig mogelijk te voorzien in den zeer gebrekkigen
toestand van het regtswezen ter hoofdplaats Falembang en
in het gemis aan regelen omtrent de regtspraak ter politie*
rol van de besturende ambtenaren in het binnenland.
Regtswezen in de Vorstenlanden op Java. Als een b e Iangrijke stap tot verbetering van het regtswezen in het
gebied van den Soesoohoenan van Soerakarta, zoomedo in
de landen van prins MANGKOE NEGORO, valt te wijzen op
de ordonnanticn in Indisch Staatsblad 1874, n°. 209 en 211.
Krachtens de regeling in Indisch Staatsblad 1847, n°. 30),
berustte de regtspraak over onderdanen des Soesoehoenans
in burgerlijke en strafzaken bij de regtbank pradoto ter
hoofdplaats, en sedert 1854 (Indisch Staatsblad n°. 3 2 ) ,
doch alléén in burgerlijke zaken , ook nog bij een vijftal
regtbanken op de hoofdplaatsen der regentschappon. Uitgezondtrd bleven de zaken waarin leden der vorstolijke
familie betrokken zijn, en quaestien betreffende huwelijk,
erfopvolging enz., welke bij speciale regtbanken , de kadipaten en soerambi, beregt werden. Wegens de noodzakelijkheid
om den werkkring van de pradoto ter hoofdplaats te verligten en daardoor eene spoediger regtsbedeeling te verkrijgen, is thans, in den zin der daartoe reeds vroeger
door het Opperbestuur verleende magtiging (zie laatstelijk
het verslag van 1873, bladz. 8 ' ) , met den Soesoehoenan
overeengekomen (hidisch Staatsblad 1874, n°. 209), dat
door hem op de hoofdplaatsen der kaboepatens (regentschappen), zoomede op de hoofdplaatsen van het gelijktijdig
tot kaboepaten verheven onderregentschap (kawedanan)
Larangan, andere regtbanken zullen worden in het loven
geroepen : pradoto's kaboepaten. Deze zullen hebben regt
to spreken omtrent alle civiele zaken, behalve die, welke
tot de kennisneming der regtbanken kadipaten en soerambi
bohooren, en omtrent alle misdrijven, met uitzondering
van die welke bij de overeenkomst zijn aangewezen als ter
kennisneming te blijven van de pradoto ter hoofdplaats.
De vonnissen der pradoto's kaboepaten behoeven , alvorens
ten uitvoer te mogen worden gelegd, niet langer de
bekrachtiging van de pradoto ter hoofdplaats, maar die
van den rijksbestuurder.
Aan de hoofden der kaboepatens is tevens de bevoegdhoid toegekend om, in overeenstemming met den betrokkon adsistent-resident, overtredingen van politiereglementen
en kleine misdrijven ter politierol te beregten, opgelyken
voet als zulks in de gouvernementslanden door do residenten geschiedt.
Gelijke verbeteringen zijn ook in het leven geroepen ten
aanzien van de regtsbedeeling op de landen van prins
MANGKOE NEGORO.

Met het doel om den werkkring van

's prinsen pradoto ter hoofdplaats Soerakarta te verligten,
werd namelijk bij do tweede ordonnantie hierboven bedoeld
(Indisch Staatsblad 1874 n". 211), mot wijziging in zoover van
Indisch Staatsblad 1848, n°. 9 , de oprigting bevolen van eene
pradoto kawedanan ter standplaats van den adsistent-resident
in de afdeeling Wonogiri, met gelijke regtsmagt als de pradoto's kaboepaten in dos Soesoehoenans gebied ; terwijl voorts
de bevoegdheid tot het beregten van zaken op de politierol, in
overeenstemming met den adsistent-resident, ook werd
toegekend aan 's prinsen hoofdgoenoungs (onderregenten).
'I'e gelijk met deze maatregelen is ook eene geheele
reorganisatie van het justitie- en politie-personeel binnen
het gebied van MANGKOE NEGORO voorbereid (verg. lager
hoofdstuk «I, afd. I . ) , ten gevolgo waarvan onder anderen
het lidmaatschap van 's prinsen pradoto ter hoofdplaats
zal zijn opgedragen aan personen dio «eeno andere
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hoofdbetrekking bokleeden, muur zich uitsluitend aan de
regtspraak zullen hebben te wijden.
Thans zijn bij de Indische Rogering ontwerpen in behandeling tot herziening, zoowel voor Soerakarta als voor
Djokjokarta, van de regelingen omtrent de regtspraak voor
zoover die aldaar aan het Nederlandsch-Indisch Gouvernement is voorbehouden. Het denkbeeld is aangegeven om de
regtsmagt van de residentieraden op donzelfdou voet te regelen als die der landraden en regtbanken van omgang in de
gouvernement8landen; voorts om in genoemde residentien
residentsgeregten op te rigten en de regtspraak ter politierol
te regelen op geiyke wy'ze als zulks voor het overige gedeelto van Java is geschied.
Wetgeving voor vreemde Oosterlingen. Het tot stand komen
eener verordening (reeds in vorige verslagen aangekondigd),
waarbij de Chinezen, ook met betrekking tot het personenen erfregt, zouden worden onderworpen aan de Europesche
wetgeving, behoudens eenige bijzondere regelingen, is vertraagd door een verschil van gevoelen, dat zich in Indie
heeft geopenbaard, over de vermeerdering van ambtelijk
personeel die daarmede zou moeten zamengaan. Te dier
zake is men nog niet tot een besluit gekomen.
Wetgeving voor inlanders. In het vorig verslag werd
medegedeeld dat de directeur van justitie was gemagtigd
o m , onder zijne leiding, door den president van den landraad der stad en voorsteden van Batavia, mr. D. J. AI. F.
MULDER, een ontwerp te doen zamenstellen tot toepasselijkverklaring op de inlanders op J a v a en Madura van
een gedeelte van het I l d e , het l i l d e en het IVde boek
van het Indisch Burgerlijk Wetboek.
In November 1871 is zoodanig ontwerp ingediend, welks
bepalingen aan het Hooggeregtshof, dat daarop werd geh o o r d , aanleiding gaven tot een aantal opmerkingen en
vragen. De Indische Regering heeft den directeur in de
gelegenheid gesteld om die opmerkingen en vragen te beantwoorden. In deze gewigtige zaak zal geene beslissing
worden genomen dan na grondige voorbereiding, zoo als
werd aanbevolen in het rapport der Commissie uit de
Tweede Kamer betreffende het vorig verslag.
Regtstoestand van personen. Van de bevoegdheid, bij
art. 109, laatste alinea, van het Regeringsreglement aan
de Indische Regering toegekend, is gobruik gemaakt om
een vijftal personen, die — omdat zjj nimmer door hun
Europeschen vader op wettige wijze waren erkend — wettclijk in den regtstoestand van inlanders verkeerden, met
Europeanen gelrjk te stellen wat hunne regten , lasten en
verpligtingen betreft (ordonnantie van 4 September 1874 ,
Indisch Staatsblad n°. 208).
Omtrent de vraag of Chinesche Christenen al dan niet
met inlanders moeten worden gelijkgesteld (zie vorig
verslag, bladz. 61), is door het Hooggeregtshof nog geen
nadere uitspraak gedaan.
Regtspersoonlijkheid van vereenigingen. In 1874 werd, behalve aan de reeds in het vorig verslag genoemde vereenigingen , nog aan 9 , en in de eerste maanden van 1875
aan 8 vereenigingon , voor dertig of meerjaren aangegaan ,
door den Gouverneur-Genoraal regtspersoonlijkheid toegekend bij algemeene verordening (1), — en bij gewoon besluit,
(1) Die vereenigingen waren : de marine sociëteit „ Modderlust" te
Soeraba\)a; „het gesticht der zusters Ursulinen te Soerabajja";
het „ uitkeeringsfonds: la constante et Hdèle te Samarang"; „ Deutschcr Turnverein" te Batavia; het scherpschutters genootschap:
„ Kroonprins der Nederlanden" te Soeraba(ja; „ de Samarangsche
schouwburg" te Samarang; de maconicke sociëteit te Soerakarta;
„ het At.ji-li-t'muis, tot ondersteuning van nagelaten betrekkingen van
uit het garnizoen te SoeraI>a(ja afkomstige militairen beneden den
rang van offlicier, gesneuveld in den oorlog tegen Atjeh, dan wel
bj) andere expeditien"; de sociëteit „Harmonie" te Soerakarta; de
vereeniging „ Musis sacrum", ter bevordering van schoonc kunsten
en wetenschappen, te Djokjokarta ; de „ Burger sociëteit" te Padang;
de uiaconnieke sociëteit „ Mataram" te Djokjokarta; „ de meisjesschool te Soerabajja"; „ de maatschappij tot nut der residentie
Samarang" te Samarang; „ het zendeling genootschap te Soerabafja";
de onderwjjzers-vereeniging „ Onderling Hulpbetoon" te Batavia,
en eindelijk „ het Roghairfonds" te Batavia. (Zie de Indische
Staatsbladen 1874, nos. 182, 184, 219, 243, 25'J, 263, 207, 275,
288 en 1875 nos. 44, 54, 56, 70, 86, 101, 122 en 13'J).

don Raad van Indie gehoord, in 't geheel aan 3 voor
minder dan dertig jaren aangegane vereenigingon (2).
Tucht aan boord van schepen. De raad van tucht, bedoeld bij art. 23 der bepalingen omtrent de huishouding
en tucht op do Nederlandsch-Indischo koopvaardijschepen
(Indisch Staatsblad 1873, n°. 119), werd door den Gouverneur-Generual ingesteld bij een besluit van 19 Mei 1874.
Do instructie voor dien raad is opgenomen in Indisch
Staatsblad 1874, n'. 136.
Prijzen en buit. Krachtens art. 8 van het reglement
omtrent de judicature over prijzen en buit (Indisch Staatsblad 1829, n°. 541 moesten de by de opbrenging van
schepen in de Atjehsche wateren betrokken personen naar
den zetel van het prijsgeregt (Batavia) worden ontboden ,
om de in regten gevorderde getuigenissen af te leggen.
Daar de toepassing van dit voorschrift aanleiding gat tot
aanmerkelijke vertraging, is eono wijziging noodig voorgekomen , en is bepaald, dat het verhoor der bedoelde personen ook kan worden opgedragen aan het hoofd van bestuur
dat het digtst bij de plaats, waar een schip wordt opgebragt, gevestigd is (3).
In afwachting eener in Indie in bewerking zijnde herziening van het aangehaalde reglement (zie vorig verslag,
bladz. 59, noot 1), is zeer onlangs door de Indische R e gering het voorstel gedaan om inmiddels art. 20 nog in
dien zin te wijzigen, dat op plaatsen, waar geen besturend
ambtenaar gevestigd i s , door den stationskommandant of
den kommandant van het oorlogsschip , 't welk een vaartuig
prijs maakt, do bij dat artikel bedoelde onttakeling van
het vaartuig enz. geschieden kan.
§ 2.

Burgerlijk regt, handelsregt en burgerlijke
regtsvor dering.

Levering en openbaarmaking van den titel van eigendom van
onroerende zaken. Bij Indisch Staatsblad 1875, n°. 37, werd
bepaald, dat het opmaken der neten van overdragt van
vaste goederen, enz., bedoeld bij art. 1 van Indisch
Staatsblad 1831, n°. 2 7 , in sommige residentien aan den
secretaris opgedragen, in de residentien Djokjokarta en
Soerakarta zal behooren tot de functien van den ter hoofdplaats aangostelden adsistent-resident.
Huwelijken van inlandsche Christenen. De bepalingen van
Indisch Staatsblad 1861, n». 3 8 , — waarbij de formaliteiten
zijn aangewezen die moeten worden in acht genomen om
huwelijken van inlandsche Christenen in do Molukken,
ook die mot Kuropeanen gesloten, geldig te doen zyn voor
de wet (zie het verslag van 1861, bladz. 51), — werden
bij Indisch Staatsblad 1874, n°. 6 3 , alsnog ook voor de
residentie Timor van toepassing verklaard.
Gemengde huwelijken. Het aantal gemengde huwelijken
gedurende 1874 in Nederlandsch Indie gesloten, bedroeg
5 4 , waarvan 23 tusschen Europeanen en inlandsche Christenen en 31 tusschen Europeanen en inlandsche nietChristenen.
Uit den volgendon staat blijkt hoeveel dezer huwelijken
binnen het ressort van elk der raden van justitie werden
voltrokken.
Tot dusver werden in Indie de statuten ot' gewijzigde statuten der
bij ordonnantie als regtspersoon erkende vereenigingen ook in het
Staatsblad opgenomen. Die praktjjk zal echter, oin den omvang van
het Staatsblad niet onnoodig uit te breiden, worden verlaten; de
openbaarmaking zal voortaan, naar de letter van Indisch Staatsblad
1870 n". 64 (art. 5), alleen plaats hebben door middel van het ofticieel nieuwsblad: de Jacasche Courant.
(2) De sociëteit „ Delcctatio" te Pekalongan (besluit 1 April
1874 n». !)); de sociëteit „ Amicitia" te Indramajjoc (besluit 23 Deeeraber 1874, n". 21) en de sociëteit „Soeiubing" te Tcnianggoeng
(besluit 12 Mei 1875, ir. 5).
(3) Van deze wijziging in de wetgeving moest hier vollcdigheidshalve worden melding gemaakt, hoewel daarvan ook reeds
sprake is geweest op bladz. Ut van dit verslag. Het aldaar bedoelde Britsche schip ton/pê is bjj vonnis van den raad van justitie te Batavia, dd. 12 Februari) 1876, voor goeden prjjs verklaard.
Bjj vonnis van hetzelfde collegie van 15 Januari) te voren was de
aangehouden en opgebragte Engelsche brik kim-ban-un vrijgegeven,
omdat niet gebleken was van eene speciale bekendmaking der blokkade
aan den gezagvoerder en de bemanning.
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Navolging in Indie van wijzigingen in de Nederlandsche
wetgeving (1). Naar aanleiding der wetten van 4 en 8 Julij
1874 (Nederlandsen Staatsblad n°. 9 1 , 95 en 89), waarbij
de bepalingen van het (Nederlandsch) Burgerlijk Wetboek
omtrent de beperkte handligting en het pandregt, en die
van het Nederlandsch Wetboek van Koophandel betreffende
het voorregt der commissionairs, werden gewijzigd, werd
door de Indische Regering de vraag in overweging genomen
in hoeverre, met het oog op art. 75 van het Regeringsreglement, eene wijziging der Indische wetboeken op de
bedoelde punten wenschelijk was. Deze overweging leidde
er toe, dat aan het Opperbesluur voorstellen zijn gedaan
om de Indische bepalingen met die van de Noderlmdsche
wetboeken in overeenstemming te brengen. Het Opperbestuur
heeft zich met die voorstellen vereenigd.
Lijfsdwang
Een verzoekschrift van een hoog bejaard
inlander om, op grond van zijn vergevorderden leeftijd,
uit de civiele gijzeling te worden ontslagen, gaf aanleiding
tot do uitvaardiging der ordonnantie van 26 Maart 1874
(Indisch Staatsblad n c . 94), waarbij, krachtens art. 7 5 ,
tweede lid, van het Regeringsreglement, de toepassing van
don lijfsdwang op inlanders en niet dezen gelijkgestelden
werd beperkt op dezelfde wijze, als zulks bij de laatste
alinea van artt. 580en 586 van het reglement op de burgerlijke
regtsvordering ten aanzien van Europeanen is geschied.
Justitiekosten.
In eene sedert lang govoelde behottte werd
voorzien door de vaststelling (Indisch Staatsblad 1871, n*.206)
van een tarief van justitiekosten on salarissen bij de inlandsche, door een Europeschen ambtenaar of rotter voorgezeten, reglbanken in do buitenbeziltingen. Behoudens een
paar wijzigingen is geheel jjevolgd het niouwe tarief voor
do landmden op Java en Madura, waarover zie het versl.ig
van 1872, bladz. 43. Door de vaststelling van een algemeen
tai iet' voor do buitenbezittingen zijn de reeds voor Sumatni's
Westkust en voor B u k s geregelde tarioven (Indisch Staatsblad 1874, n c . 94 e en 34) komen te vervallen.
§ 3.

Strafregt en strafvordering.

Wetboek van Strafregt voor Europeanen en strafverordeningen buiten dat Wetboek. De nadere gedachtenwisseling
betreffende eenige onderwerpen van strafwetgeving, waarvan sprake was op bladz. 63 van hot vorig verslag , heeft

do Indische Regering geleid tot het indienen van niouwe
voorstellen , waarbij aan de geopperde bedenkingen werd
te gemoet gekomen. Dientengevolge zijn thans tot stand gekomen vier Koninklijke besluiten van 7 Julij 1875, houdende :
het oerste (n°. 53), aanvulling van eenige artikelen van
hot Strafwotboek voor Kuropeanen , waarbij de straf wegens
eon misdry!' afhankelijk werd gesteld van die tegen andere
misdrijven bodreigd en niet voorzien was in het geval, dat
de daders der laatste inlanders waren ;
het tweede (n°. 54) , bepalingen togen hot doen zinken of
vernielen van schepen , in navolging der Nederlaudsche wet
van 12 April 1872 (Staatsblad n°. 23);
het dordo (n°. 55), afschaffing van alle beperkingen der toepassing van verzachtende omstandigheden bij misdrijven ; en
het vierde (n°. 56), straibepalingen tegen misdrijven en
overtredingen ten aanzien der bosschen op J a v a en Madura
gepleegd , mitsgaders nadere regeling van bet politie-toezigt
daaromtrent en van de opsporing dier delicten. Door dit
laatste besluit is tevens komen te vervallen eene inmiddels
door den Gouvorneur-Generaal genomen voorloopigo voorziening (Indisch Staatsblad 1874, n \ 291), die de strekking
had om do bestaande strafbepalingen tot tegengang van
boschdiefstallen (Indisch Staatsblad 1864 , n°. 64 a) met de
beginselen van het sedert uitgevaardigd Strafwetbook voor
inlanders in overeenstemming te brengen.
Het ontwerp van een Koninklijk besluit tot vaststelling
van strafbepalingen tegen de zeerooverij en andere daarmede zamenhangende misdrijven, waarvan op bladz. 63
van het vorig verslag werd melding gemaakt, is nog hier
te lande in behandeling. Voor de afdoening dezer aangelegenheid is het resultaat van den arbeid der Staatgeoininissiü voor de zamenstelling van een Nederlandsch
strafwetboek afgewacht.
Strafwttboek voor inlanders. In den loop van 1874 werd
voor de eerste maal de toepassing gevorderd van art. 35
van dit Strafwetboek Bij gebreke van een verbeterhuis,
zoo als in genoemd artikel wordt bedoeld, werd, met toepassing van art. 5 der overgangsbopalingen van hetzelfde
Wetboek, de opvoeding van den jeugdigen beklaagde , onder
toezigt der politie, aan een ter goeder paam en faam bekend staand inlander toevertrouwd.
Politie-strafreglement voor inlanders. In Maart 1875 deed
de Gouverneur-Generaal mededeeling van den uitslag van
het in Indie ingesteld onderzoek naar de werking van
art. 2 , n°. 27 , van het politie-strafreglement voor inlanders
(Indisch Staatsblad 1872, n°. 111), houdende straf bepaling
legen dienstverbreking zonder geldige redenen door dionstboden en werklieden. Bijna zonder uitzondering verklaarden
zich de hoofden van gewestelijk bestuur zoo op als buiten
J a v a vóór het behoud dior bepaling, op grond van de
verkregen gunstige ondervinding , dat zy grootendeels strekte
om het moedwillig verlaten van den dienst na ontvangen
voorschot te voorkomen. De Gouverneur-Generaat gaf dan
ook te kennen, dat hij eene intrekking of wijziging van de
bedoelde bepaling — waartoe trouwens de Indische Regering
gehoel en uitsluitend bevoegd is — niet geraden achtte.
Volgens verklaring van den resident van Banka en den
adsistent-resident van Billiton voorziet bedoelde bepaling
niet op afdoende wijze tegen onregtmatige dienstweigering
van Chinescho mynwerkers. De betrokken autoriteiten zijn
aangeschreven de noodige voorstellen ter zake to doen.
Doodstraf. De Indischo Regering heeft het niet raadzaam
geacht (referte aan 't vorig vei-slag, blz. 63) om de voltrekking der doodstraf, waarvan het behoud nog onvermijdelijk wordt geoordeeld , te doen plaats hebben n intra muros".
Daarvan kan nog geone sprake zijn , zoo lang in de algemeene beschaving en ontwikkeling der bevolking geon
aanmerkelijke vooruitgang pi <ats heeft.

Getuigen in strafzaken.
Eune algomeene herziening der
(1) Kenc wijziging der Indische reglementen op de strafvordering bestaande, zeer gebrekkig geachte, tarieven regelendo de
in den geest der wet van 26 November 1K73 (Keilcrlamlrrh Staatsblad
schadeloosstelling voor Europeanen en inlandjrs, die als
n". IW) is onnoodig voorgekomen, aangezien het Indisch reglement getuigen , tolken of deskundigen voor den strafregter
van strafvordering, met afwijking van het Nederlandsch wetboek,
in art. 48, juncto art. 139, het beginsel huldigt, dit de getuigen worden goroepen , is in Indie in behandeling. Inmiddels
reeds gedurende de voorloopigc informatien door den regtcr-com- zijn eenige ondergeschikte wijzigingen in die tarieven gemissaris worden licé'edigd.
bragt bij Indisch Staatsblad 1874, n»\ 157, 169 en 247.

Blagen.
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Uitvoiring van vonnissen wji'irbij aan inlanders door den
politieregter geldboeten zijn opgelegd. Door de uitbreiding
van de bevoegdheid des politieregters bij het Koninklijk
besluit van 5 Maart 1869, n°. 4 (Indisch Staatsblad 1870,
n°. 152), dat krachtens Indisch Staatsblad 1872, n°. 112,
op 1 Januniij 1873 in werking t r a d , word eono verandering
noodig in art. 371 van het zoogenaamd inlandsch reglement,
waarbij de l|jfsdwang, b|j niet-voldoening der opgelegde
geldboete, bepaald was op hoogstens zes dagen, liet is
rationeel geacht o m , in navolging van art 7 van het
politie-strafreglement voor inlanders, niet moer den lijfs»
dwang als dwangmiddel te bohouden, maar eenvoudig bij
wanbetaling de geldboete door eene andere straf te vervangen. Derhalve is Itij het Koninklijk besluit van 3 Augustus
1874. n". 32 {Indisch Staatsblad n". 251), bepaald, dat do
geldboete, door den politieregter opgelegd, bij niot-voldooning
wordt vervangen door tenarbeidstelling voor hoogstens
ééne maand — met dien verstande dat de straf voor elke
f 25 boete nooit langer dan acht dagen mag zyn, — of bij
uitzondering door gevangenisstraf tot acht dagen.

van Java en naar Onrust, Butjoewuiigi en Tjilatjap on
overigens, wat de buitt nbezittingen betrof, moest naar
Sumatra's Westkust, Banka, Borneo on Celobos.

Gezondheidstoestand. Do gezondheidstoestand in do govangenissen ge'lurendo 1874 wordt over het algemoon gunstig genoemd. W a a r ineor zieken voorkwamen of do sterfte
grooter was dan vroeger, wordt zulks toegeschreven aan
gebrekkige inrigting dor loc.ilen on lijdelijke overbevolking.
T e Bandong (Pioungor regentschappen) stierven velo govangonen aan buikziekten, te Soorabuiju aan cholera; do
sterfte bedroeg er dientengevolge 18 pet. van do bevolking ;
te Modjokerto leden velen aan hardnekkige koortsc n en
berri-berri; te Sookaradja (Banjoewangi) overleden van
1376 veroordeelden 133. In do Wester-afdeeling van Borneo
was te Pontianak do sterfte aanzienlijk tengevolge van den
arbeid in ongezonde en moerassige streken.
Een groot aantal der dwangarbeiders, ter boschikking
van het departement van oorlog gestold ten behoeve der
koeliediensten bij de expeditie tegen Atjeh, is het slagtoffer geworden der aldaar heerschendo ziekten of werd in
Vertaling van strafvonnissen in de landtaal.
B|j een ziokelijken toestand naar Batavia teruggezonden. Velen
Koninklijk besluit van 1 April 1873 (Indisch Staatsblad werden naar Buitenzorg geëvacueerd, waar voor hunne
n°. 1 IS) , reeds vermeld in 't verslag van genoomd j a a r , opneming ruime loodsen waren ingerigt. Naauwkeurige
blz. 7 4 , werd het voor J a v a en Madura geldende I oor- opgaven betreffende do sterfte onder de hier bedoelde verschrift van art. 313 inlandsch reglement, dat de vonnissen, oordeelden zijn nog niet te leveren. In het belang van den
in strafzaken door de landraden gewezen, geschreven gezondheidstoestand der naar Atjeh vertrekkende dwangmoesten zijn in de Nederlandsche taal en in de landtaal, arbeiders is in Januarij 1875 in de depots op de drie hoofd*
aldus gewjjzigd, dat voortaan slechts het dispositief in plaatsen van Java en te Padang (/.ie lager bladz. 66) het toezigt
beide talen, doch de overige inhoud van het vonnis alleen ook op hunne voeding opgedragen aan officieren van gein de Nederlandsche taal zou worden opgesteld , en slechts zond-heid.
op het verlangen van den beklaagde aan dezen eene volledige vertaling in de landtaal of in het Maleisen zou
Verpleging. D J bestaande regeling der levering van
worden gegeven. Dezelfde regeling is thans ook voor de
verschillende buitenbezittingon gemaakt; zie de ordonnantie voeding voor de inlandsche gevangenen gaf' slechts op
enkele plaatsen aanleiding tot eenige bezwaren. Voortvan 1 Jul|j 1874 [Indisch Staatsblad n°. 174).
durend moet echter gewaakt worden tegen kwade praktijken van de zg'de der aannemers (meestal Chinezen). De
§ 4. Gevangeniswezen.
moeijelijkheid om de hoeveelheid on hoedanigheid van het
voedsel, door den aannemor aan de Europesche gevangenen
Gebouwen. Van de in aanbouw zijnde landsgevange- te Samarang geleverd, te controleren, heeft er toe geleid
nissen (1) zijn in den loop van het j a a r 1874 voltooid die om bij do aanbesteding voor 1875 te bepalen , dat do stoffen
te Sampang (Madura), te Trengalek (Kediri) en te Maros in natura geleverd en in de gevangenis zelve bereid moesten
(Celebes), benevens eenige districtsgevangenissen op J a v a ; worden.
de landsgevangenissen te Anjer (Bantam) en te Magelang
Eone nieuwe regeling omtrent de voeding dor Europescho
(Kadoe) naderen haro voltooijiug; terw|jl men nog bezig
is met den bouw te Bandong en Soekapoora (Preanger en met dezen gelijkgestelde gevangenen is onlangs door do
regentschappen), te Brebes (Tagal), te Pasoeroean, te Indische Regering vastgesteld (Indisch Staatsblad 1875,
Probolinggo, te Fort van der Capolien, Payakombo en n°. 127).
Solok (Sumatra's Westkust), Tolok-Betong (Lampongsche
Orde en tucht. De handhaving van orde en tucht kan
districten), Bandjermasin (Zuider- en Ooster-afdeeling van
Borneo) en te Monro-Monro (Djeneponto, Celobes). Naar in een aantal gevangenissen, vooral in de buitenbezittinverwacht wordt, zal in den loop van het jaar 1875 nog gen, slechts gebrekkig geschieden wegens gemis of ongemet den bouw van eenige andere gevangenissen een aan- noegzaamheid van hulpmiddelen. In verhouding tot do
vang kunnon worden gemaakt; men zal zich echter in do bestaande middelen wordt intusschen de werking van het
eerste plaats toeleggen op do voltooijing der onderhanden reglement van orde en tucht (Indisch Staatsblad 1871, n°. 78)
gunstig genoemd. Over het doeltreffende der bij dat roglezijnde gebouwen.
Verbetering en uitbreiding ondergingen do gevangenissen nient bedreigde disciplinaire straffen kan echter nog geen
te Batavia, Poerwakarta (Krawang), Samarang, Loe- gegrond oordeel gevold worden, omdat bij een aantal vermadjang (Probolinggo), Ngawi (Madioen), Banjoemus en blijven nog geen geschikto cellen voor eenzame opsluiting
aanwezig zijn, on sommige hoofden van gewestelijk of
Pudang (iSumatra's Westkust).
Cellen voor eenzame opsluiting voor de toepassing van plaatselijk bostuur huiverig zijn om de straf van rottingdisciplinaire straffen op veroordeelden kwamen gereed bij slagen in de bij het reglement bepaalde gevallen too te
de gevangenissen te Poerwakarta (Krawang) en Tjilatjap passen. Ontvlugting uit de gevangenis kwam , zoo als altijd ,
enkele malen voor, doorgaans tengevolge van nalatigheid
(Banjoeraas).
of gebrek aan toezigt van hot dienstdoend personeel of
Aantal gevangenen. Hot geheele aantal gevangenen in van gebrekkige inrigting van do verblijven, die tot huisNederlandsch Indie en andere statistieke bijzonderheden vesting van gevangenen moeten gebruikt worden. De tijbetreffende het gevangeniswezen, inzonderheid betreffende delijke opneming in hospitalen wegens ziekte, wordt ook
het aantal veroordeelden in en buiten den ketting en de door sommigen gebruikt als eene geschikte gelegenheid om
op de politierol gestraften, worden aangetroffen in do sta- te ontvlugten. Niet zeldzaam zijn dan ook do gevallen
dat door gevangenen ziekte wordt voorgewond.
ten, hierachter gevoegd als bijlagen J.
Gedurende den loop van het j a a r werden door den diTe Samarang ontvlugtten 2 tot kruiwagenstraf veroorrecteur van justitie aan 5351 veroordeelden strniplaatsen dcelde Europesche militairen, tijdens zij in het militair
aangewezen ; onder hen waren 135 vrouwen, dio naar Poer- hospitaal verpleegd werden. Uit de centraio gevangenis
wakarta on Banjoewangi werden gezonden (sedert do ophef- aldaar ontvlugtte 1 preventief govangono. In het bogin
fing dor z|jde-inrigting tor eerstgenoemde plauts, alleen naar van 1874 had in deze gevangenis eene ernstige poging
Banjoewangi); de mannen werden, voor zoovor z|j niet in tot rustverstoring plaats bij gelegenheid van het bekend
Atjeh benoodigd waren , meestgez inden naarde hoofdplaatsen worden van hel besluit, waarbij, ter gelegenheid van de
viering der verjaring van 's Konings geboortedag, aan
eenige veroordeelden gratie of remissie van straf werd
(1) Zie bijlage E fcii van het vorig verslag.
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verleend. De later gevolgde indienststelling van het l>ij
Indisch Staatsblad 1874, n°. 131, voor de centrale gevangonis aangowozen personeel heeft een gunstigen Invloed
gehad en grootendeels een einde gemaakt aan den Mijkharen onwil der veroordeelden om te arbeiden on aan den
onder hen hoerschenden geest van verzet. Ook de administratie der gevangenis kan thans boter gevoerd worden
dan vroeger, nu een directeur daarop een geregeld toezigt
uitoefent. Orde en tucbt kunnen met klem gehandhaafd
worden, sedert door het bijbouwen van cellen tot eenzame
opsluiting gelegenheid bestaat op de onwilligen en weérbarstigen de bij het reglement van orde en tucht bedreigde
straffen too te pasgen. In afwachting van een nader rapport van den resident omtrent de noodzakelijkheid om
strengero disciplinaire straffen van anderen aard in te voer e n , is nog geen beslissing genomen ten aanzien van het
plan om ook voor Kuropesche veroordeelden, io gevdlen
van ernstige vergrijpon, de straf van rottingslagen tot
een maximum van 20 slagen in te voeren. Sedert het
optreden van een directeur wordt thans geregeld des
Zondags 's morgens godsdienstoefening gehouden voor de
veroordeelden, in de kamer van den directeur en onder
z\jn persoonlijk toezigt. De belangstelling daarin was
echter niet bijzonder groot. Van de preventief gevangen e n , die niet tot hot bijwonen der godsdienstoefening
verpligt worden, nam geen enkelo daaraan deel.

vervaardigd werden. De tot gevangenisstraf veroordeelden
in genoemde gevangenis verrigten nog geene bepaalde soort
van arbeid. Kukelen hunner, dio schryven kondon, werden .bezig gehouden met schrjjfwerk ten behoeve van het
residjontieburoau en de administratie der gevangenis, illet
voornemen bestaat echter om, wanneer binnen de govangenis een geschikt locaal .daartoe kan worden ingerigt,
de werkkrachten van deze veroordeelden aan te wenden
tot het vervaardigen van de gevangeniskleoding.
De arbeid der veroordeelden tot dwangarbeid in en
buiten den ketting in Nederlandsch Indie, (de laatstbedoeldcn voor zoover zij hunne straf niot ter plaatse der
veroordeeling ondergaan) is in 1874 zeer vruchtdragend
geweest.
Onderscheidene malen werd een groot aantal dezer veroordeelden ter beschikking van het departement van oorlog
gesteld tot het verrigten van koeliedionsten bij de expeditionaire troepen in Atjeh, waardpar belangrijke uitgaven
voor vrije koelies, die bovendien zelfs tegen hoogo betaling
niet altijd te verkregen waren, werden uitgespaard. Om
geregeld en met de minste vertraging te kunnen voorzien
in de voortdurende behoefte aan aanvulling, werd in December 1874 bevolen dat een voldoend aantal veroordeulden op de drie hoofdplaatsen van J a v a en 1'adang in
depots zouden worden vereenigd, welke steeds voltallig zouden worden gehouden. De sterkte dier reservecorpsep is
Te Buitenzorg en Tangerang ontkwamen 2 veroordeeU laatstelijk bepaald : voor Batavia en Soerabaija op respecden. Te Loemadjang ontsnapten 21 personen door middel tivelijk 340 en 200, en voor elk der hoofdplaatsen Samavan braak en geweld, waarvan slechts 7 woler gevat rang en Padang oj> 130 man. Ook b'J d^ werkzaamheden
werden; te Kraksaün achtereenvolgens eerst 19 en later op Poeloe Bras (zie bladz. 9 hiervoren) is voortdurend
G personen, waarvan 8 en 3 werden achterhaald. De veel gebruik gemaakt van de werkkrachten van dwangtoestand der tijdelijk aldaar als gevangenis gebruikte ge- arbeiders. Aan hen dio met de 2de expeditie naar Atjeh
bouwen maakt dergelijke ontvlugtingen mogelijk. Enkele waren gezonden, werd in Januarij 1Ó75 door den Gougevangenen ontkwamen mede uit de gevangenissen te ver neur-Generaal eene belangrijke vermindering van strafBandong, Soekaboetni,
Blora,
Sumannp, Bezoek!, tijd geschonken, terwijl enkelen hunner, die bij den arbeid
Sitoebondo, Bondowosso, Trengalek en Banjoewangi, in Atjeh zoodanig gewond waren geworden d^t m niet
hetgeen grootendeels was toe te schryven nan de onge- meer in hun onderhoud konden voorzien, bij de eindiging
schiktheid en nalatigheid van het met de bewaking belast hunner straf in 't gonot kwamen van een levenslangen
personeel.
onderstand.
Op een aantal plaatsen ontvlugtten de veroordeelden
Het gevolg van de ruime beschikking ,over de ,workin grooten getale van de werken, waaraan zij waren ten krachten der dwangarbeiders ten behoeve van den dienst
arbeid gesteld. Zoo zijn in den loop van het j a a r ontvlugt in Atjeh is geweest, dat eenige landswerken, waarbij
te Samarang 132, te Koedoes 3 5 , te Rembnng 8 1 , te veroordeelden werkzaam waren, zijn gestaakt, of wel in
Soerabaija 242, te Kraksaan 55, te Poerwokerto 1 3 , van vrijen arbeid voortgezet; nan andere werken is om dio
het landbouw-etablissement Soekaradja in Banjoewangi 322 reden nog niet begonnen kunnen worden.
dwangarbeidors. Voor een deel moet zulks toegeschreven
De vereischte voorbereiding tot de invoering van het
worden aan slecht toezigt, doch mede voor een deel aan nieuwe stelsel van toepassing der straf van dwangarbeid
de wijze, waarop de dwangarbeiders worden te werk ge- in en buiten den ketting heeft plaats gehad, zoodat thans
steld, waardoor zij alle gelegenheid hebben om onopge- do betrekkelijke verordening en reglementen, mitsgaders
merkt te kunnen ontsnappen. Wanneer toch de veroor- plannen voor gebouwen enz. worden ontworpen.
deelden over eene groote oppervlakte zijn verdeeld om in
Omtrent de door de dwangarbeiders in de verschillende
de bosschen hout en bamboe te kappen (zoo als bij Soe- gewesten gedurende 1874 verrigte werkzaamheden valt het
karadja geschiedt) of andere werkzaamheden van dien aard volgende aan te teekenen.
te verrigten, is het niet mogelijk dat een ploeg van bijv.
Te Batavia waren dagelijks gemiddeld 225 dwangarbei20 man , door een inlandschen mandoor zóó wordt in het
ders werkzaam, grootendeels toegevoegd aan verschillende
oog gehouden , dat niet eenigen hunner zich onopgemerkt
autoriteiten of te werk gesteld bij hospitalen, kazernes,
kunnen verwijderen.
militaire magazijnen, gevangenissen, gouvernementsgebouHerhaaldelijk kwamen klagten in over de ongeschiktheid wen enz. De overigen werden, met de politioneel toj tevan de inlandscho cipiers en over hunne nalatigheid in de werkstelling veroordeelden — gemiddeld daags len getale
opvolging van het reeds aangehaalde reglement van orde van 95 — gebruikt voor allerlei werkzaamheden in het
en tucht (Indisch Staatsblad 1871, n°. 78), terwijl men belang der gezondheid of tot reiniging van de hoofdplaats.
geen kans zag om voor de bij Indisch Staatsblad 1867, Het totaal door hen verrigte dagdiensten wordt op 105176
n°. 1 2 5 , bepaalde bezoldigingen geschiktere personen te geschat. In do afdeeliog Meester-Cornelis zijn de politioneel
vindon, vooral ook omdat de betrekking van cipier bij den veroordeelden, wier aantal gemiddeld 200 's maaoda beinlander weinig in aanzien staat. Om te trachten voor oen droeg, gebezigd de9ls voor dezelfde diensten, deels tot
deel aan die klagten te gomoet te komen en het aanzien het halen van grint uit de rivier ten behoeve der wegen
der betrekking in het oog van dén inlander to verhongen, 2de klasse. De ald«ar van Batavia gedetacheerde dwangzijn in September 1874 (Indisch Staatsblad n°. 225) voor arbeidors zijn werkzaam bij den geweormakerswinkel en
de inlandsche cipiers op .lava en Madura van toepassing andere militaire inrigtingen. In de afdeeling Tangerang
verklaard de bepalingen nopens den pajong, de staatsie worden de politioneel tot tenarbeidstelling veroordeelden ,
en het gevolg der mantri's bij de waterleidingen, enz.
gemiddeld 96 'smaands, op dezelfde wijze benuttigd.
In Krawang waren bij het begin des j a a r s 96 mannen
Arbeid der gevangenen. De arbeid der veroordeelden en 60 vrouwen, veroordeeld tot dwangarbeid, aanwezig.
heeft in de centrale gevangenis voor Europeanen en met Na de intrekking van bet zoogenaamd landbouw-etublisdezen gelijkgestelden te Samarang betere uitkomsten opge- sement a l d a a r , in Julij 1874, werden minder veroordeelden
leverd dan vroeger. Hoewel het aantal veroordeelden tot naar Krawang gezonden; op 31 December waren er slechts
tuchthuis- en kruiwagenstraf weinig verschildo van d.at in 51 tot dwangarbeid veroordeelde mannen en 44 vrouwen.
1873, zijn er meer dagdiensten gepraesteerd en is meer Politioneel tot tenarbeidstelling veroordeelden waren er gewerk geleverd dan vroeger. De dagdiensten stegen tot middeld 40 's maands. Do veroordeelde vrouwen konden,
6626, waarin 514 paren schoenen en 5154 paren muilen na intrekking der by het landbouw-etablissement behoo*
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rende tijde-inrigting, slechts bezig worden gehouden met
liet reinigen der gouvernomonts-ervon en wegen ter hoofdplaats. Du inunnen zijn grootondeel* gibruikt tot het aanleggen en ophoogen van een nieuwen weg bij de hoofdplaats
en tot 'het in orde houden der bestaande wegen.
In de residentie Preanger regentschappen, waar alleen
plaatselijk veroordeelden aanwezig zijn, werden hunne
werkkrachten meestal benuttigd voor de reiniging der
hoofdplaatsan. Somtijds echter verleenden zij ook hulp bij
'stands bouwwerken, zoo by'v. te Sookaboemi, waar zij
krachtig medegewerkt hebben aan de herstelling der vervallen hulpgevangenis en van eene boogbrug over de Tjiseroa, en to Tassik-Malajja, waar zij medo aan een paar
bruggen werkten.
In de residentie Tagal worden de veroordeelden tot d wangarbeid ter plaatse der veroordeeling en de politioneel tot
tewerkstelling vorwezenen voornamelijk gebezigd : ter hoofd*
p laats op de gou vernoments-houtstupolplaats en bij de
wegen, te Brebes bij eene in aanbouw zijnde brug.
Ook te Pekalongan werden de dwangarbeiders uitsluitend gebezigd .op do houtstapelplaats; de politioneel veroordeelden bij allerlei plaatselijke (reinigings-) werkzaaraheden.
Op de hoofdplaats Samarang waren op 31 December
1874 433 dwangarbeiders en 68 politioneel tot tenarbeidstelling veroordeelden, voornamelijk in 't belang van do
gezondheid der plaats, aan wegen, riolen en sloten \verkzaam. Het voortdurend zonden van dwangarbeiders naar
Atjeh belette hunne geregelde aanwending ten dienste
van uunig groot work.
T e Soeratoaya w a s , om dezelfde reden, eene geregelde
voortzetting door middel van dwangarbeiders van de
slechting der vestingwerken niet mogelijk, vooral ook
omdat een .groot aantal dezer lieden voortdurend bij allerlei
militaire inrigtiiigon gedetacheerd wordt. In 1874 bestond
daar minder gelegenheid dan in het voorgaande j a a r om
veroordeelden tot gevangenisstraf, binnen de gevangenis,
werk voor particulieren te doen verrigten. De voroordeeU
den door den zeekrygsraad, die te Soerabaija hun straf
ondergaan, verrigten geon w e r k , daar er binnen de gevangenis geene gelegenheid is om hen te laten arbeiden en
zjj niet vallen in de kategorie van dwangarbeiders.
In de residentie Probolinggo waren gemiddeld daags
100 plaatselijk veroordeelden ten arbeid gesteld, voornameiijk aan werken, die anders door heerendienstpligtigen
worden verrigt, zoo als het onderhouden van wegen en
waterleidingen op de hoofdplaatsen.
In de residentie Banjoewangi wordt, vooral op het
landbouw-etablissement Soekaradja, veel partij getrokken
van de werkkrachten der veroordeelden. Nu geon vrouwen
meer bij dit etablissement kunnen worden bezig gehouden
met het winnen van zijde, arbeiden zij mede op de sawahs
en in de arrowroot- en klappertuinen. (I) Alle werkzaamheden, ook de bouwwerken op het etablissement,
worden door veroordeelden verrigt, insgelijks het bakken
der benoodigde steenen en pannen, het verzamelen en
branden van kalk, het kappen en bewerken van hout
en bamboe enz. Overigens waren van de 526 veroordeelden (de gemiddelde sterkte
1874) 96 aangewezen
voor het onderhoud van den nieuw aangelogden weg van
Badjoelmati naar Soemberwaroe; 40 voor het werk
aan de zeeweringen tot bescherming van den landtong
tusschen straat Bali en de rivier van Banjoewangi; 50
voor bruggenbouw enz. en het schoonhouden der drinkwaterleiding naar zee ten dienste der voorbijvarende schepen.
Het inlandsen opzigthoudend personeel bestaat gehoel
uit ontslagen veroordeelden. De waarde van deti door de
veroordeelden in Banjoewangi geleverden arbeid wordt
— niettegenstaande onder de naar Atjeh gezondenen ook
vele bekwame handwerks- en ambachtslieden behoorden —
door den resident geschat op f 86 941, daaronder ook de
waarde der verkregen materialen en producten, terwijl de
gezamenlijke uitgaven ten behoeve van het etablissement
worden opgegeven f 42 569 te hebben bedragen.

(1) Sedert de toevoeging van veroordeelden aan de perkeniers
te Banda heeft opgehouden en het landbouw-etablissement te Poerwak«rta ia ingetrokken, bestaat alleen te Soekaradja nog gelegenheid om veroordeelde vrouwen te doen arbeiden.

Ter hoofdplaats Banjoemas waren dagelijks gemiddeld
22 politioneel te werk gestelden en 100 dwangarbeiders
werkzaam, te Poerwokerto 26 on 10, to Poorbolingo 12
en 13, to Bandjarnegara 14 en 13, te Tjilatjnp 25 van
eer8tgonoemdon en bij het begin des j a a r s 516, hij het
einde 271 dwangarbeiders. Do laatsten werden ten arbeid
gesteld bij hot dempon van het goniokauual en de kali
Yosso aldaar en bij de militaire geniowerken ; do politioneel
veroordeelden en de dwangarbeiders op de andere plaatsen
werden meest allen gebruikt voor allerlei plaatselyken a r beid aan wegen en waterleidingen. Dit luatste was ook
het geval op do hoofdplaats K e d i r i , waar in 1874 gomiddeld 33 politioneel veroordeelden en 110 dwangarbeiders
ten arbeid waren gesteld.
Ook in Bagelen werden de dwangarbeiders gebezigd voor
arbeid aan de wegen ; hun getal was zeer beperkt ten gevolge van de voorziening in de behoeften to Atjeh.
Te Soerakarta en Djokjokarta waren in 1874 geen dwangarbeiders van elders meer aanwezig. Do plaatselijk veroordeelden werkten aan het onderhoud van wegen en
gouvernementserven en gebouwen.
In het gouvernement van Sumatra's Westkust hebben
do diensten der dwangarbeiders grootendeels gestrekt om
in sommige gedeelten der afdeelingon Priaman en Ommelanden van Padang te gemoel te komen aan de on voldoende krachten der bevolking vcor een behoorlijk onderhoud der wegen. T e r hoofdplaats Padang waren gedurende
het afgeloopen jaar 491 dwangarbeiders in en buiten den
ketting en plaatselijk veroordeelden aanwezig. Van de
dwangarbeiders waren 254 bij verschillende inrigtingen en
autoriteiten godetacheerd, do overigen werkten aan het
onderhoud dor wegen. Voor het uitdiepen on schoonhouden der watorleidingen werden spaciaal do politioneel
gestraften gebezigd. Van Padang uit werden voortdurend
dwangarbeiders gezonden naar de afdeelingen bij de aldaar
in aanleg zijnde werken , onder anderen de groote transportweg van Padang naar Solok. Hior en daar liet men
de veroordeelden op taak werken , hetgeen do beste resultaten gaf. Met den aanleg van den wog Lolo-Soerian
in de Padangsche Bovenlanden (zie vorig verslag, bylage 8 Ine, bl&dz. 4) werd nog geen aanvang gemaakt.
Evenzoo i s , uit hoofde van de gedurige verzending van
dwangarbeiders naar Atjeh, ook niet kunnen worden
hervat de demping van het moeras te Siboga (Tapanoeli).
Ter hoofdplaats Benkoelen werden dwangarbeiders gebezigd voor het onderhoud van het zeehoofl en van de
beschoeijiogen der havenwerken op Poeloe Tikovs, waarvoor steeds nieuwe koraalsteenen moeten worden aangebragt, en voorts aan den grooten weg van Benkoelen naar
de grens van Palembang, terwijl geregeld oen 50tal in
die/ist waren voor het ^ ervoer van vivres , kleeding enz.
van de hoofdplaats naar de militaire posten.
In de residentie Limpongsche districten waren op de
hoofdplaats Tolok-Betong gemiddeld werkzaam 140 dwanga.beiders en 3 politioneel veroordeelden; op de hoofdplaatsen
d.r afdeelingen te zamen 105 veroordeelden. Behalve de
b«j do militaire iurigtingen en autoriteiten ge Jetacheerden,
waren dagelijks 20 man werkzaam aan het havenhoofd ,
waarbij telkens verzakkingen te herstellen waren; eon gelijk getal was bezig met den aanleg van eon weg naar het
in de nabijheid der hoofdplaats in aanbouw zijnde nieuw
kettingkwartier, terwijl nog 30 man bescheiden waron bij
het mede in aanbouw zijnde nieuwe militaire etablissement
op den Talangbeuvel. De politioneel veroordeelden en de
dwangarbeiders in de binnenlanden verrotten uitsluitend
arbeid in het bolang der reiniging van de hoofdplaatsen
der afdeelingen.
In de residentie Palembang is het aantal dwangarbeiders gering; zij worden meestal, ingevolge de voorschriften, toegevoegd aan militaire autoriteiten on inrigtingen ;
de plaatselijk veroordeelden worden gebezigd voor het
onderhoud van wegen en bruggen en hot lossen en laden
van gouvernementsgoederen.
Op Banka waron gemiddeld 350 dwangarbeiders bij verschillende werken ingedeeld, als onder anderen 80 Dy de
in aanleg zynde openbare werken, 85 voor het in ordo
houden der wegen, 60 voor het laden en lossen van gouvernemen tsgoedoren te Muntok, 30 voor diensten bij do
mijnen, 70 bij de militaire hospitalen en kazernes. Het
geldswaardig bedrag van hun arbeid wordt op f 328
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daag» geschat , zijndo do som dio aan vrije: arbeiders zou
mouten betaald zijn.
In de residentie ltiouw on ondurhoorighedon bevonden
zich gedurende 1874 gemiddoldiüO dwangarbeiders, grootendeels werkzaam ter hoofdplaats Tandjong Pinanp. De
aanleg van den weg van Goonoeng Kidjang naar Tandjong 1'inang werd door hen voortgezet.
Te Pontianak (Borneo's Wostorafdeeling) zijn voortdurend 150 dwangarbeiders werkzaam geweest aan het onderhouden van den wog van die hoofdplaats naar het
strand te Soengei-Kakap. In het begin van 1874, toon
er voor de in dit gewest gestationeerde zcemagt tijdelijk
gebrek aan steenkolen wus, werd een getal van 150 dwangarboidors onder behoorlek toezigt naar de Knepay-rivier
boven Sintang gezonden om steenkolen te graven , welko
arbeid echter, om de groote kosten, werd gestaakt, toen
de particuliere ny verheid weer voldoende steenkolen leverde,
Alle kooliedionsten bij het laden en lossen van gouverneraentsgoederen worden voorts door veroordeelden verrigt.
Deze laatste arbeid was ook bet hoofdwerk der dwangarbeiders en politioneel veroordeelden tor hoofdplaats Bandjormasin (Borneo's Zutder- en Oosterafdeeling). Aan elk
der militaire etablissementen in dat gewest is een klein
getal dwangarbeiders toegevoegd, en bovendien worden
eenigen gebuzigd bij de in aanbouw zijnde nieuwe militaire
versterking te Amoenthai. Het meerendeel der dwangarbeiders was echter werkzaam bij de gouvernements»
sttenkolenm\joen to Pengaron en Assahan (zie lager hoofdstuk O , afd. II).
De dwangarbeiders die zich te Bunda bevonden, zijn
thans grootendeels naar elders verplaatst. Alleen zijn aldaar
gebleven de veroordeelden die verklaard hadden , na het
ondergaan hunner straf als arbeider op do perken te
willen blijven werken en zich dus op Banda te willen
vestigen.
In den loop van 1874 werd ruim een dertigtal dwangarbeiders vun T e m a t e naar Onrust overgebragt. omdat zij
in verzet waren gekomen en plaatselijk de middelen ontbraken om hen in bedwang te houden.
§ 5.

Gewestelijke en plaatselijke verordeningen.

Van de bevoegdheid tot vaststelling van gewestelijke en
plaatselijke keuren en verordeningen werd in hot nfgcloopen j a a r door de hoofden van gewestelijk bestuur een
ruim gebruik gemaakt.
Door de gouverneurs van Sumatra's Westkust en van
Celebos en door de residenten van Palembang en \Vesterafdeeling van Borneo werdon onder anderen politieverorde*
ningen ontworpen en — na goedkeuring door den directeur
van justitie — uitgevaardigd (Javasche Courant van 27 Februarij, 6 October, 12 en 23 Jun\j 1874), betreffende onderwerpen
van plaatselijk belang, niet boheerscht door bet algemeene
strafregt (verg. het verslag vun 1871, bladz. 41/42). I n d e
verordening voor Sumatra's Westkust en in die voor Celebes is onder anderen opgenomen hït verbod om zich des
nachts op den openbaren weg te vertoonen, zonder te zijn
voorzien van licht.
De verder in 1874 uitgevaardigde gewostelijke of plaatselijke keuren betreffen in hoofdzaak de volgende onderwerpen: aanwijzing van wyken voor vreemde Oosterlingen;
toezigt op de prostitutie (verg. vorig verslag, bladz. 74),
op het gebruik der wogen, op het bouwen en s'loopun van
woningen en op de begraafplaatsen; bevordering van orde,
netheid , zindelijkheid en veiligheid ; verbod tegen hot dragen
van wapenen; regeling van het brandspuilwezen, enz.
§ 6.

Regterlijke inagt (1) en regtsbedeeling.

Regterlijke collegien. In navolging van hot Koninklijk
besluit van 10 Januarij 1874, n". G (Indisch Staatsblad
n°. 101), waarbij ton opzigte van het Hooggeregtshof nader
is bepaald, hoe de jaarlijksche indeeling der leden bij de
(1) Over eene wijziging van art. 22 van het reglement op de
regterlijke organisatie, betreffende de verloven van regterlijke
ambtenaren (beperking der gevallen waarin die verloven van deu
Gouvemeur-Gcneraa! moeten uitgaan), by het Koninklijk besluit van
18 Maart 1875, n°. 25, zie men hoofdstuk K § 1.

il i-i.' kamers pluais vindt, en vorder oe.iigo bepalingen zijn
vastgesteld ter verzekering van oen goeden gang der werkzaamheden bij dat collogie (zie vorig verslag, bladz. 61),
is by ordonnantie van 11 Mei 1874 (Indisch Staatsblad
n". 138) eeno daarmode overeenstemmende rogeling tot
stand gekomen ten uanzien van den raad van justitie to
Batavia. Du in 1867 goedgekeurde huishoudelyko voorschriften aangaande de verdeeling der werkzaamheden bij
dit collegie (Bijblad op het Indisch Staatsblad n*. 2078)
kwamen hierdoor to vervallen.
Do toenemende werkzaamheden op het parket van den
officier van justitie te Soerabayn hebben, even als zulks
in 1872 voor Batavia was geschied, eene verhooging der
voor klerkengelden en oppassers uilgetrokken sommen
noodzakelijk gemaakt. Zoowel aan het parket als aan de
griffie van den raud van justitie te Samarang moest, ter
voorkoming of bijwerking van achterstand, buitengewone
hulp worden verleend. Vooral een byzonder groot aantal
strafzaken, waaronder sommige van grooten omvang,
maakten deze maatregelen onvermijdelijk.
De in 't vorig verslag vermelde tijdelijke indienslstelling
van een buitengewonen omgaanden regter en een griffier
bij het omgaand geregt in de f>de afdeeling (eiland Mudura),
is in 1874 met één j a a r verlengd moeten worden.
In Maart jl. i s , ter bijwerking van achterstand, tot
zoodanigen tydelijken maatregel ook moeten worden overgegaan bij het omgaand geregt in de 2de afdeeling op Java
en Madura (Samarang', enz).
By eene ordonnantie van 11 April 1875 (Indisch Staatsblad
n". 96) werd aau don residont van Sumatra's Oostkust de
bevoegdheid verleend om, wanneer dit noodzakelijk bleek,
onder nadere goedkeuring »an den Gouverneur-Generaal,
bij den rosidentiernad te Bengkulis een substituut-fiskaal
in dienst te stellen. Het voornemen bestaat om in 1876
by deze regtbank ook tweo Chinesche tolken , tevens schryvers, aan te stellen, één to Bengkalis en één te Deli,
benevons twee panghoeloes op dezelfde standplaatsen.
Over de voortgezette aanstelling van regtsgeleerde voorzitters bij landraden zie men hooger blz. 61.
De in 't vorig verslag genoemde 7 landraden bekwamen,
na do afkondiging der begrooting voor 1875, afzonderlijke
griffiers.
Bij diezolfde begrooting zijn fondsen toegestaan om de
gritfien der door regtsgeleerden voorgezeten landraden los
te rnaken van de gewestelijke of plaatselijke bureaus.
Hoezeer minder veelvuldig dan in vroegere j a r e n , moest
ook in 1874 aan sommige landraden (namelijk die te Buitenzorg, Patjitan, Ponorogo, Koedoes, Modjokerto, P r o bolinggo, Kraksaiin en die in de residentie Kediri) ter
bijwerking van achterstand buitengewone hulp worden verleend. Die hulp bestond dan öf in vermeerdering der
fondsen voor schrijfloonen, öf in het tijdelyk ter beschikking stollen van ambtenaren om tot buitengewone substituut-griffiers te worden benoemd.
De aanstelling in 1874 van een afzonderlijken griffier
bij den residentieraad to Soerakarta gaf gelegenheid om
de oneigenaardige zamenkoppel ing der functien van fiskaal
en griffier bij die regtbank to doen ophouden (Indisch
Staatsblad 1874, n°. 61).
Bij den landraad te Muntok (IJanka) kon de niet-regtsgeleorde griffier nog niot vervangen worden.
Bij sommigo landraden was hot noodig het personeel
bij do inlandsche officieren van justitie tijdelijk te versterken , hetzij door toevoeging van een buitengowonen adjunctdjaksa, betzij door de tijdelijke indienststelling van inlandsche
schrijvers. Zulks was onder anderen het geval by de landraden te Buileuzorg en Modjokerto. Enne blijvende vermeerdering van personeel had plaats bij de djaksa's der
landraden te Batavia, Samarang, Brebes en Patjitan.
Aan eenige leden vnu den landraad te Buitenzorg werd
voor het bijwonen van elke landraadszitting eene schadeloosstelling voor vervoerkosten toegekend van f 4. Gelijke
toelage bekwam een lid van den landraad te Soerabaija.
Deze maatregel (Indisch Staatsblad 1875, n". 131) vindt
hierin zijn grond, dat de bedoelde personen, aanzienlijke
inlanders, doch niet in gouvernements-dienst en niet bemiddeld, niet genegen waren zich eene benoeming tot lid
van den landraad te laten welgevallen, wegens de kosten
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Ongestoorde afdoening van landraadza'cen. Daar het gebleken was dat de werkzaamheden bij de landraden soms
belemmering ondervonden door afwezigheid van leden die
administratieve diensten to vervullen hadden, is de aandacht der betrokken autoriteiten gevestigd op de noodzukely'kheid, om bjj de regeling dor werkzaamheden van
ambtenaren, aan wie eenige betrekking bij do inlandsche
regtbanken is opgedragen, op hunne rogterlg'ko functien
te letten, en zooveel mogelijk to zorgen dat deze naar
behooren kunnen vervuld worden.
Belooning aan inlandsche priesters voor het afnemen van
den eed. Bij ordonnantie van 28 Januarij 1875 (Indisch
Staatsblad n°. 39) werd geregeld de belooniag door inlandsche priesters aan belanghebbendon in rekening te
brengeti voor het beëedigen van inlanders in andere gevallen dan die bedoeld bij Indisch Staatsblad 1858, n°. 1 5 ,
regelende de belooning voor het beëedigen van getuigen
bij geregteüjke verrigtingen.
Geregtelijke statistiek. Als bijlage K wordt bij dit verslag overgelegd do laatst opgemaakte statistiek der regtsbedeeling in Nederlandsen. Indie, loopende over do jaren
1871 on 1872, vergezeld van een bij het departement van
justitie opgemaakt beredeneerd ovorzigt.
§ 7.

Militair regt en militaire regtspraak.

Het is noodzakelijk gebleken ora nieuwe bepalingen te
maken omtrent do uitvoering der correctionele gevangenisstraffen die door de zeekrijgeraden in Nederlandsch Indie
worden opgelegd. Terwijl de wet voorschreef, dat deze
straffen in Nederland moesten worden ondergaan en de
veroordeelden te dien einde per oorlogschip herwaarts
moesten worden overgebragt, gebeurde hot niet zelden
dat, wanneer er gedurenae een geruim tijdsverloop geene
gelegenheid tot opzending bestond, óf de straf aan boord
van een der wachtschepen werd ondergaan , of de straftijd
van den veroordeelde bij zijne aankomst hier te lande
nagenoeg geheel verstreken was. Bij Koninklijk besluit
van 7 Julij 1875, n°. 49, is thans bepanld, dat do correctionele gevangenisstraffen beneden de zes maanden in
Indie worden ondergaan, terwijl zij die voor langeren tijd
of tot kruiwagen- of tuchthuisstraf zijn veroordeeld, niet,
zoo als tot dusverre, alléén per oorlogschip, doch per
eerst vertrekkende rijks- of particuliere gelegenheid naar
Nederland zullen worden getransporteerd.
§ 8.

Aantal verzoeken

AARD DER STRAFFEN.

Doodstraf

Tuchthuis

(1) De dwangarbeiders die ter zake van deelneming aan de tweede
expeditie tegen Atjeh met afslag of kwijtschelding van straf beloond
werden, verkregen die eerst in Januarij 1875.
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Tusschenkomst van den Gouverneur-Generaal in
zaken van justitie.

Werd gedurende 1873 aan 2217 veroordeelden gratio of
remissie van straf verleend, daaronder ook begrepen de
806 dwangarbeiders, aan wie dit genadobetoon ten deel
viel als belooning voor hunne goede diensten bij de eerste
expeditie tegen Atjeh, in 1874 — toen zoodanigo bijzonderheid niet voorkwam (1) — werden 1314 veroordeelden
gegratieerd. Daarentegen werd in laatstgonoemd jaar op
417 verzoeken om gratie afwijzend beschikt, in 1873 op 311.
De volgendo label wijst aan tot welke straffen do verzoeken betrekking hadden en tot welken landaard de
verzoekers behoorden.

. . . .

LANDAARD.

Afgewez

van vervoor van hunne woonplaats naar de plaats waar
de landraad zitting houdt, lleeds in vroogero jaren weid
-.<miiïj'1 H zulk M l gratificatie toegestaan, wanneer hot
belang der goede znmunstelling van het pursoneol dezer
regtbanken dit noodig maakte.
Aan den hoofddjaksa bij den land- of Minahassa-raad
te Menado en bg de rijksradon voor du landschappen op
de noordkust van Colebes en do Sangir-eilanden, werd
door de Regering de gouden medaille voor burgorlijke
verdiensten toegekend , en aan don gewezen hoofdpanghoeloe
by don landraad to Tagal de zilveren, als blijk van erkenning dor langdurige en trouwe diensten door hen aan
den lande bewezen.

(a) Allen militairen; 1G hadden zich schuldig gemaakt
aan feitelijke insubordinatie , 4 aan brandstichting.
(b) Waaronder 7 militairen: 4 hadden zich schuldig
gemaakt aan feitelijke insubordinatie, 3 nan moord. Van
de 99 overige inlanders hadden 75 zich schuldig gemaakt
aan moord of doodslag, 14 aan diefstal met verzwarende
omstandigheden, 3 aan brandstichting en 7 aan zamenspanning tegen het gevestigd gezag en aan plundering.
(c) Deze was veroordeeld wegens diefstal met verzwaronde omstandigheden.
((/) Dezen badden zich allen aan moord of ir.edepligtigheid aan moord schuldig gemaakt.
(e) Van dezen ontvingen 624 (127 Europeanen, 474
inlanders en 23 Chinezen) gratie of remissie van straf bij
gelegenheid der viering van den verjaardag of van het
25jarig bestuur des Konings.

Bijblad van de Nederlandsche Staats-courant. — 1875—1876.
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Bijzondere

regten.

liegt vim verblijf.
U i t den h i e r o n d e r volgendon s l a a t
k a n blijken hoeveel v e r g u n n i n g e n tot i n w o n i n g g e d u r e n d e
1874 a a n E u r o p e a n e n en m e t dozen g o l y k g e s t o l d e n e n
a a n v r e e m d e Oosterlingen zijn verleend,
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veranderde tijdsomstandigheden en van de bevredigendo
verklaringon door mr. WINCKEI, omtrent zijne vroogere
handelingen en zijne voornemens afgelegd.
Aan twee zonen van den vroegeren rijksbestuurder te
Pnlombang, die in 1851 tegelyk met hun vader van daar
verwydord waren, en aan wie Soerabaija als verblyfplaats
was aangowezon , werd vergund om zich wedor in Palembang te vestigen. Ook aan een in 1862 bij politieken maatregel uit do residentie Menado verwijderden inlander werd
toegestaan naar zijne vroegere woonplaats (Siaauw op de
Sangir-eilandon) terug te koeren.
Ten einde te voorkomen dat do reispassen, op Java en
Madam uitgereikt aan personen die met inlanders zijn
gelijkgesteld en aan inlanders die niet op genoemde eilanden
te huis behooren , worden misbruikt als neten van tijdelijk
vorblyf, werd by Indisch Staatsblad 1875, n°. 1 0 3 , bepaald , dat do bedoelde lieden zich gedurende het tijdvak,
waarvoor do pas geldig i s , niet langer dan ée'ne maand
in dezelfde afdeeling mogen ophouden.

1

Druipers.
De in het vorig verslag (blz. 67) bedoelde
overwegingen betreffende eene nieuwe regeling der drukpersaangelegenheden in Indie hebben geleid tot het besluit,
4
n
ii
Franschen . . . .
dat eene herziening van het drukpersreglement behoorde
9
1
6
II
Duitscliers . . . .
plaats te hebben deels bij de w e t , deels bij Koninklijk
besluit (dit laatste wat de strafbepalingen aangaat). Voor
2
>i
i
n
Engelschen . . . .
de indiening van een wets-ontwerp scheen echter de tijd
1
»
ii
II
nog niet gekomen. Nu het te wachten w a s , dat eerlang
de arbeid dor Staatscommissie voor de strafwetgeving hier
»
))
1
»
te lande voor de wetgevende magt kon gebragt worden ,
meende de Regering bezwaarlijk , incidenteel en afgescheiden
van dien arbeid , do beslissing over eene der moeijelijkste
Totaal
101
5
V)
(')
vraagstukken van strafregt van de wetgevende magt te
kunnen vergen. Moest dus eene wetielijke voorziening
voor 's hands uitgesteld worden, het gevolg hiervan w a s ,
(') 835
»
1821
2
dat ook een Koninklijk besluit, als waarop straks gedoeld
ii
II
Arabieren
. . . .
211
w e r d , niet kon worden uitgevaardigd, omdat de wyziging,
(') 17
die zoodanig besluit bestemd was te brengen in een deel
Andere vreemdo Oosvan het drukpersreglement, verband moest houden mot de
ii
1
1)
terlingen . . . .
(')
7
herziening van het geheele reglement. Door de toepassing,
die tot nog toe aan het drukpersroglement door de Regering
is gegeven , waren buitendien de vroeger gevreesde nadeelen
Vergunning tot reizen in Nederlandsch Indie werd ge- vermeden , en waren meer in het bijzonder de strafbepalingen,
durende het jaar 1871 verleend nan 20 personen.
in de verordening vervat, gebleken alleszins bruikbaar te
Dikwijls verzuimden aankomende vreemdelingen om zich, zijn tot beteugeling van drukprrsdelicten. Daar er dus
volgens art. 1 van Indisch Staatsblad 1872, n°. 38 en 40, geer.e urgentie tot herziening bostond , heeft de Regering
binnen drie dagen na aankomst in Nederlandsch Indie van besloten daarmede te wachten tot dat het nieuwe strafeene toelatingsknart te voorzien D*ar dit verzuim hoofd- wetboek in Nederland zou zijn tot stand gekomen, waarop
zakelijk was toe to schrijven aan ongenoe.zame bekendheid d a n , krachtens art. 75 Regeringsreglement, de omwerking
met het voorschrift, werden van regeringswege maatregelen der bostaande strafwetgeving in Indie en tevens van de
bevolen om de bekendheid daarvan zooveel mogelijk te vigerende verordeningen nopens de drukpersaangelegenheden
kan volgen.
bevorderen.
Van het voornemen om de verordening van Indisch
In het afgeloopen j a a r zijn in Indie aanhangig geweest
Staatsblad 1872, n°. 4 0 , omtrent de toelating in Neder- 10 vervolgingen wegens overtredingen door middel van de
landsch Indie van OoMorsche vreemdelingen, ook in de drukpers gepleegd, waarvan 7 nieuw nangebragt (2 by elk
residentie Suroatra's Oostkust te doen opvolgen (zie het der raden van justitie te Batavia, Samarang en Soerabaija
vorig verslag, bladz. 66/67.1, i s , op grond van politieke en 1 bij dien te Padang). Van de 3 reeds aanhangige
en andere bedenkingen, door de Indische Regering afge- zaken eindigden er 2 niet eene vercordeeling en 1 met
zien. Daar hierdoor ook de mogelijkheid verviel eener vrijspraak; van de 7 nieuwo bleef 1 aanhangig en einongewijzigde toepassing aldaar van de met genoemde ver- digden 4 met eene veroordeoling, terwijl ten aanzien van
ordening naauw zumenhangende voorschriften tegen mis- 2 beklaagden regtsingang geweigerd werd.
leiding en dwang bij huurovereenkomsten met bedoelde
portonen (Indisch Staatsblad 18(18 , n° 8), werden bij ordonVan bet voornemen om voorstellen te doen tot wyziging
nantie van 16 Februari) 1875 (Indisch Staatsblad n°. 59) van het Koninklijk besluit van 13 Januarij 1854, n°? 64
voor de residentie Sumatra's Oostkust bijzondere bepalingen (Indisch Stuatsblad n°. 18) , omtrent het openbaar maken
in bet leven geroepen tot wering van misbruiken bij de van stukken uit de gouvornements-arebieven, is door do
inhurit'g van vreemde Oosterlingen ten behoeve van onder- Indische Regering afgezien, uit overweging dat aan do
nemingen van handel, landbouw of nijverheid Die bcpa- gebreken dier verordening (zie het vorig verslag, blz. 67)
lingen verzekeren eene afdoende controle op het vrijwillige langs anderen weg kon worden te gemoet gekomen, door
en regtmatige der verbindtenissen, en bedreigen straffen namelijk, met toepa.-sing van art. 56 en van art. 179,
tegen ontduiking of niet nalewng der voorschriften.
2de en 3de lid , van het reglement op de regterlijke orgaBij besluit van 24 Februarij 1875, n°. 14, werd door nisatie, de ambtenaren van het openbaar ministerie aan
den Gouverneur-Generaal, krachtens magtiging des K o - te schrijven geene vervolging ter zake van overtreding van
nings, ingetrokken art 1 van het Indisch besluit dd. 2 Mei het bedoelde Koninklijk besluit in te stellen, zonder
daarover vooraf het welmeenen der Regering te hebben
1873, n°. 1 , krachtens hetwelk aan mr. C. P . K. WINCKEL
het verblijf in Nederlandsch Indie was ontzegd. De vernomen. Bij Indisch besluit van 26 Junij 1874, n°. 2 ,
Gouverneur-Generaal ging hiertoe over, op grond der is dan ook de procureur-generaal dienovereenkomstig van
bevelen voorzien.
3

n

»
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(1) Van de residenten van Menado en Sumatra's Oostkust zjjn
geene opgaven ontvangen.

Slavernij.

De beschouwingen in Maart 1874 (zie vorig
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verging, blz C7) aan de Indische Regering medegedeeld,
over do wijze van afschaffing der slavernij in do bezittingen
buiton J a v a en Madura, doden in Indio al dadelijk de
vraag rijzon, welke voorstellen naar aanleiding van die
beschouwingen reeds aanstonds kondon worden ingediend.
De Haad van Indio (advioa van 29 Mei 1874) was van
oordeel , dat men zich vooreerst wel zou moeten bepalen
tot het zenden van oen gouvornements-commiss'aris naar de
gewesten , waar regelingen ter zake noodig waren , aller*
eorst naar Sumatra's Westkust, ton eindo de noodigo onderzoekingen te doen omtrent hetgeen noodig zou zijn voor
do vrijmaking der nog aanwezige slaven De toenmalige Gouverneur-Generaal meende echter dat do onderzoekingen
niet zulk oen grooten omvang zouden behoeven te hebben,
en stelde aan den heer mr. DErt KINDEREN, die bostemd
was om ter Sumatra's Westkust aan de invoering der
vastgestelde regeling van het regtswezen do laatste hand te
leggen , de vraag, of hij daaraan de taak der voorberei*
ding van de emancipatie kon vastknoopen. Deze verklaarde
daartegen geeno bedenking te hebben , indien de gouverneur
van Sumatra's Westkust zulke volledige opgaven aangaande
den bestaanden toestand verstrekken kon , dat niet verder
zou behoeven te worden onderzocht wie als slaven waren
aan te merken, maar aanstonds met de hoofden in overleg
zou kunnen worden getreden omtrent de vrijmaking , het
bedrag der uit te koeren schadeloosstelling, onz.
In voldoening aan eene van de Indische Regering ontvangen opdragt gaf de geroemde gouverneur, bij een
rapport van 21 Augustus 1871, eene beschrijving van de
slavernij in zijn gewest, die in 't kort aldus is zamen te vatten.
Terwyl in do Padangsche Benedenlandon geeno slaven
meer voorkomen , is in de Padangsche Bovenlanden en in
Tapanoeli de slavernij van beduidenden omvang, doch de
toestand der slaven zeer verschillend. In do Bovenlanden
onderscheidt men drie klassen : de boedak, slaven in den
volsten zin des woords, waarover de meester do vrije beschikking heeft; de boedak poesaka , geörfdo slaven , die niet
mogen verkocht worden en dikwijls slechts in bijzondere
gevallen dienst doen ; en de kamanakan di bawah loetoeh ,
wier schuld, koopprijs of losprijs is afbetaald, doch die
nog niet hebben voldaan aan de a d a t , welke, behalve
het storten eener zekere som , van hen vordert een leest
aan de negorij Wanneer de lieden dezer derde kategorie,
wier toestand overigens zeer uiteenloopend is . aan een en
ander hebben voldaan , worden zij gehoel vrij , doch nimmer
volkomen gelijkgesteld met de vrijgeborenen. De slaven in
Tapanoeli, wier toestand de gouverneur dragelijk noemt,
worden gesplitst in twoe klassen: de boedak, eigenlijk gezeo'de slaven , en de Loeboes, een volksstam , die aan oen
zestal hoofden toebehoort en dezen eenige producten uit
de bosschen levert.
Omtrent het aantal der aanwezige slaven van elke soort
deelde de gouverneur eenige cijfers mede, die hij echter
zelf onvolledig noemde. Ook gaf hij eene raming der kosten
van de emancipatie , maar die raming kwam den Gouverneur-Generaal gebrekkig voor . weshalve hij den gouverneur
liet uiinoodigen om nadere opgaven in te d ; enen. Uit een
op don 27sten Julij jl. van den Gouverneur-Generaal ontvangen telegram is af te leiden dat de bedoelde opgaven sedert
verstrekt zijn ; dat bij eene volledige afschaffing der slavernij
ter Sumatra's Westkust, een bedrag van f 500 000 aan
schadeloosstelling zou te betalen zijn , en dat omtrent
de emancipatie der slaven met de inlandsche hoofden in
overleg getreden is en de noodige regelingen gotroffen zijn.
Zal dus thans , wanneer de fondsen voor de vereischte
uitgaven door de wetgevende tnagt zullen zijn toegestaan,
tot de vrijmaking van alle slaven in het gouvernement
van Sumatra's Westkust kunnen worden overgegaan, in
het gouvernement van Celebes en onderhoorigheden is ook
een stap gedaan tot voorbereiding van de geheele opheffing
der slavernij.
In Juny 1872 had de Indische Regering aan de hoofden
van gewestelijk bestuur in de buitenbezittingen opgedragen
om een onderzoek te doen naar het aantal slaven in de
gouvernementslanden. Naar aanleiding van die opdragt
had de gouverneur van Celebes bevolen , dat aangifte moest
worden gedaan van alle slaven in do gouvernementslanden
van zijn gewest. Dientengevolge waien 9363 (poesaka-)
slaven opgegeven, maar een aantal eigenaren van slaven
verzuimden de aangifto. De gouverneur meende nu aan

| do Indische Regering te moeten vooratellon om alsnog eene
volledige registratie te gelasten, mot bepaling dat de niet
i ingeschrevenen en de kinderen der ingeschrevenen, na de
registratie geboren, vry zouden zijn. Na herhaald ovorlog
I met den gouverneur is daarop door de Indische Regering
I den 1 ldon Junij 1875 eeno ordonnantie uitgevaardigd van
j don volronden inhoud [Indisch Staatsblad n". 140) :
Art. 1. In de gouvernementslanden van Celebes en
; onderhoorigheden worden registers aangelegd van de aldaar
I aanwezige sluvon, zonder onderscheid van ouderdom on
geslacht, aantoonende :
a. naam van don meester of meesteres;
/'. doorloopend nummer;
c. naam , geboorteplaats, gegiste ouderdom en geslacht
der slaven;
d. bedrijf van ioder der slaven;
e. sedert wanneer in den toestand van slavernij en hoe
daarin gebragt;
/'. aanmerkingen.
Art. 2. Do registors worden ter hoofdplaats door den
adsistent-resident voor do politie en elders door de hoofden
der afdeelingen en onderafdeelingen ten hunnen kantore
gehouden.
Art. 3 . De inschrijving geschiedt binnen drie maanden
na de in werking treding dezer ordonnantie. Op den dag
na het verstrijken van dezen torniyn worden de registers
afgesloten en een afschrift daarvan gezonden aan den
gouverneur van Celebes en onderhoorigheden.
Art. 4. Ieder inlander, die slaven bezit of onder zyn
beheer heeft, kan in de afdeeling of onderafdeeling zijner
inwoning ter plaatse en binnen don termijn by art. 3
vermeld, hunne inschrijving in de registers vorderen,
onder opgave der voreischten, in art. 1 gesteld.
Elke slaaf, wiens registratie wordt verlangd, wordt
gebragt voor den ambtenaar met de inschrijving belast,
en niet geregistreerd dan nadat de wettigheid der slavernij
gebleken is.
De inschrijving geschiedt kosteloos, met vermelding van
de dagteekening der aangifte.
Art. 5. De ambtenaar, met de inschrijving belast,
verleent aan den eigenaar kosteloos een door hem gedagteukend en onderteekend schriftelijk bewijs van eiken ingeschreven slaaf, inhoudende een woordelijk afschrift van
het register.
Art. 6. D J ambtenaar, met de inschrijving belast,
weigert de inschrijving der aangifte, van welker waar*
achtigheid hij niet overtuigd is.
Van deze weigering reikt hij kosteloos den aangever
een door hem gedagteekend en onderteokend schriftelijk
bewijs uit, met omschrijving van den aangegevene , zooals
in art. 1 is vermeld.
Van deze weigering is gedurende dertig dagen beroep
op den onmiddellijketi chef van den ambtenaar, met de
inschrijving belast.
Ingeval de chef oordeelt dat de aangifte juist i s , stelt
hij met dagteekening en onderteekening eene » fiat inschrij ving" kosteloos op het biljet van weigering.
Blijkt daarentegen dat de weigering tot inschrijving gegrond i s , dan wordt daarvan mede aanteekenioggehouden
op het biljet en aan don betrokken ambtenaar kennis gegeven.
Do inschrijving geschiedt alsdan op vertoon van het gefiatoerd bewijs, mits dit binnen dertig dagen na de dagteekening der fiatering zij aangeboden.
Van deze inschrijving wordt kennis gegeven aan den
gouverneur van Celebes en onderhoorigheden, die daarvan
aanteekening houdt op het betrekkelijk ten zijnen kantore
berustende kopij-register.
Art. 7. Alle slaven wier inschrijving niet is geschied
binnen den tijd en op de wijze by deze ordonnantie bepaald , en alle kinderen , na hare in- werking-treding uit
slavinnen geboren . zijn vrij.
Art. 8. Overgang van eigendom van slaven geschiedt alleen door erfopvolging.
Daarvan wordt in de registers aanteekening gehouden.
Art. 9. De termijnen, in deze ordonnantie voorgoschreven , worden op straffe van nietigheid in acht
genomen.
Art. 10. Do bescheiden , in deze ordonnantie vermeld,
worden op ongezegeld papier geschreven.
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In de overige buiteubezittingon zijn, volgins do rapporten
der hoofden van gewestelyk bestuur, geene slaven, of'
slochts geringe overblijfselen van slavorny, meer aanwezig
in de landen, die regtstreeks onder gouverncments-bestuur
Maan.
W a t de landen betreft, aan wier vorsten hot regt van
zelfbestuur is gelaten, is hot navolgondo te vormeldon. Bij
een besluit van 22 Julij 1874 zijn de betrokken hooiden
van gewestelijk bestuur aangeschreven om, daar waar het
pas heeft on 's lands belang zich er niet tegen verzet, de
zelfbesturende vorsten met voorzigtigheid te wijzen op de
wenschelykheid om de afschaffing der slavernij langzamerhand voor te bereiden, althans om de uitbreiding dor
slavernij tegen te gaan. Bepaaldelijk werd hun opgedragen,
om hij het doen van voorstellen omtrent hot vernieuwen
of wijzigen van bestaande of het sluiten van nieuwe overeenkomsten met zoodanige vorston, en omtrent het bevestigen of erkennen van nieuw opgetreden vorsten, telkens
te overwegen wat in billijkheid , in het belang der slavenemancipatie, by de nieuwe overeenkomsten of acton van
verband kan bedongen worden , en om — zoo zulks goschieden kan in overeenstemming met do bedoelde vorston
en hunne rijksgrooten, en zonder bij dezen wrevel of argwaan te verwekken — tevens do noodige gegevens te verzamelen nopens het a a n t a l , den toestand enz. der in de
betrokken rijken aanwezige slaven.
Verder werden bij datzelfde besluit do hoofden van gowestelijk bestuur van instructien voorzien , hoe te httndelen
bij ontvlugting van slaven en de daaruit vooi tvloeijendo
nitleverings-kwestien. Voortaan zou de uitlevering van
slaven , die toovlugt hebben gevonden op gouvernementsgebied , niet meer worden toegestaan , behoudens erkenning
van het regt des meesters om, bij definitieve emancipatie,
zijne aanspraak op schadevergoeding te doen gelden: en
bijaldien een slaaf was ontvlugt naar een oord , waar de
slavernij krachtens de erkende instellingen der bevolking
bestaat, zou de uitlevering alleen mogen worden toegestaan
na behoorlijk bewijs dat de opgeëisebte persoon werkelijk
slaaf was, en niet tengevolge van oorlog in slavernij was
gebragt.
Pandelingschap. De. Indische Regering is uitgenoodigd
(September 1874) een onderzoek in te stellen naar de
werking der ordonnantie van 22 Junij 1872 (Indisch
Staatsblad n°. 114). De uitslag van dit onderzoek is nog
niet bekend. Reeds nu kan evenwel medegedeeld worden,
dat volgens de opgaven der hoofden van gewestelijk bestuur het aantal p indelingen voortdurend vermindert. Intusschen wordt door den gouverneur van Celebes en onderhoorigheden berigt, dat, hoezoor er sedert 1874 geene
ingeschreven pandelingen meer zijn, de instelling zelve in
het geheim, en zonder dat het bestuur in staat il daartegen op afdoende wijze te waken, blijft voortbestaan. Do
berigten der andere hoofden van gewestelijk bestuur zjn
meer geruststellend. Echter zijn allen het er over e i n s ,
dat in die streken waar het regt van zelfbestuur aan de
vorsten is gelaten — mot uitzondering van de lijken van
Fontianak en Mampawa op Borneo's Westkust — het pandelingschap bestaat, en de invlood van het Noderlandsch
bestuur niet van dien aard is, om in dien toestand bolangryke verandering te brengen.

Strandvonderij.
Het beheer der strandvonderij te Batavia
en Soerabaija, waarmode bij Indisch Staatsblad 1873, n'. 257 ,
de ontvangers der in- en uitvoerregten en accijnsen op die
hoofdplaatsen waren belast, is in den loop van 1874 aan
de havenmeesters overgedragen, omdat de gewono werkeaamheden der ontvangers niet gedoogden dat zij langer
met de bedoelde aan hun dienstvak goheul vreemde functien belast bleven.
Op andere plaatsen waren de functien \an strandvonder
toevortrouwd aan ambtenaren, wier betrekking tengevolge
van do reorganisatie van het tolpersoncel was komen te
vervallen, ü p die plaatsen zijn nu door de betrokken hoofden van gewestelijk bestuur, onder nadere goedkeuring der
Regering, andere ambtenaren bela-t met do functien bedoeld bij de artt 551 on 552 van het Indisch Woiboek
Van Koophandol

§ 1(1. Personen en inrigtingen met het regtswezen in verband.
Landsadvocaten. Omtrent do werking van de indienststelling van landsadvocaten kan nog moeijelyk een gemotiveerd oordeel worden geveld. Dat do werkzaamheden van
de ambtenaren van het openbaar ministerie daardoor belangryk zijn verminderd, valt in het oog.
Voor de behandeling der zaken van prijzen en buit woos
do Indischo Regering tijdelijk een advocaat aan , omdat zoowel do landsadvocaat te Batavia, als diens plaatsvervanger,
vóór hunne benoeming als zoodanig, in de aanhangige prijszaken tegen de Regering waren opgetreden.
Praktizijns,
Het aantal advocaten in Noderlandsch Indie
bedroeg op 31 December 1874 30, alzoo 2 meer dan by'
het einde van 1873. Van dezo waren er 15 aangesteld by
hot Hooggeregtshof, 5 bij den raad van justitie te Samarang, 9 by' dien to Soerabaya en 1 bij dien te Padang.
Bij den raad van justitie te Soerabaija fungeert bovendien
een niet gegradueerd persoon als procureur.
Notarissen. Talryk zijn de klagten die door de meeste
notarissen worden aangeheven over het onvoldoende hunner
inkomsten, vooral op de kleinere standplaatsen in het binnenland. In dezen toestand verbetering te brengen, hetzij
door verhooging van het tarief', hetzij door vermindering
van het aantal notarissen, wordt door de Indische autoriteiten voorloopig onnoodig geacht, naardien zij eene niet
onbelangrijke uitbreiding van den werkkring der notarissen
verwachten, wanneer de ontworpen nieuwe regelen omtrent
de vestiging van zakelijke regten op onroerende goederen
zullen zijn ingevoerd (verg. vorig verslag, bladz. 32).
Tolken. De detachering bij het Nederlandsen consulaatgenerual in China van een der in lndie aanwezige (Europesche) tolken voor de Chinescho taal hiold omstreeks het
eind van 1871 op. Gonoemdo ambtenaar heeft dan ook
zijne gewone betrekking sedert weder aanvaard.
In April j l . werd een Europeesch particulier te Paso-oroean op zijn verzook benoemd tot tolk voor de Chinesche
taal buiten bezwaar van den lande.
Voor de opleiding hier te lande tot gouvernementa-tolk
voor de Chinesche taal in Indie zijn tegen 1 October aanstaando weder twee plaa'sen opengesteld. Thans zijn nog
eon 3tal adspiranten to Leidon in opleiding (vergelijk het
verslag van 1873 , bladz. 83).
Wees- en boedelkamers. De in 't vorig verslag bedoelde
nieuwe regeling van het gotal, het ressort on de zamenstelling der weeskamers, ten gevolge waarvan de weeskamer te Menado is opgeheven , werd afgekondigd in het
Indisch Staatsblad van 1875, n°. 88. De bezoldiging van
hot personeel en de overige uitgaven voor de weeskamers
werdon vastgesteld bij i.°. 88a van genoemd Staatsblad.
In den loop van 1874 werden te Deli (Sumatra's Oostkust) 2 agenten aangesteld van de weeskamer en het collegie van boedel meesteren te Batavia, en to Tomanggoeng
(Kadoe) 2 agenten van de weeskamer te S'ainarang.
In opvolging van art. 30 der met 1 Julij 1873 in werking getreden nieuwe instructie voor do weeskamers (Indisch Staatsblad 1872 , n°. 166) werd door den GouverneurGeneraal achtereenvolgens bepaald (Javasche Courant van
14 July 1874 en 11 Junij 1875), welke rente over bet
2Jo semester van 1873 en over het j a a r 1874 aan de geadministreerden dier collegien zou worden te goed gedaan.
Het cijfer werd vastgesteld op 4 pet. over genoemd semester, en op 7'/ 4 pet. over 1874.
Omtrent de werking der nieuwe ins:ruetie wordt door
de weeskamers zelveu algemeen zeer gunstig gerapporteerd.
Bij het departement van justitie daaientegen ondervond
men vele bezwaren in de uitoefening van het toezigt op die
collegien, ten gevolge van verkeer Je opvatting on nietopvolging hunnerzijds van de nieuwe voorschriften en bepalingen. Na de vele wenken en teiegtwyzingen mag
echter voor den vervolge verbetering worden verwacht.
By do moeijelykheid die sommige weeskamers, ook die
te Batavia (vergelijk vorig verslag, bladz. 69), in den
laatsten tijd ondervinden om de kapitalen dor mindorjari-
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gon , in Indie op solicdo eerste hypoiho k uit to zottun,
zgn enkulo dozur instellingen to rudo geworden om , bij
hot renteloos liggon van fondsen , deze voor zoo veol noodig
to beleggen in inschrijvingen op de grootboeken dor ntitionalo schuld. Ofschoon do weeskamers tot zoodanige belegging krachtens hare instructie bevojgd zijn , zullen
echter eenige regelen worden vastgesteld, ton tindo, in
het belang der geadministreerdon , zoowel de overmaking
dor gelden als den aankoop der inschrijvingen to dojn geachieden door tusschenkomst van do ltegering Aangezien
door de inschry'vingon minilor rente gewonnen wordt dan
bij uitzetting der gelden op hypotheek iu Indiu, zal or
tevens voor wjrdon gewaakt, dat tot het nemen van dergelijke inschrijvingen niet wordo ovemegaan dan wanneer
ecne geschikte plaatsing op andere wijze niet to vinden
of spoedig te verwachten is.
Omtrent do in 't vorig verslag bedoelde wijziging van
art. S91 van het Indisch Burgerlijk Wetboek is nog goen
nader voorstel uit Indie ontvangen.
Een ovorzigt van de uitkomsten van het behoor der
wees- en boedelkamers over 1871 wordt aangetroffen in
bijlage L hierachter.

G.

Algemeene Rekenkamer en Comptabiliteit.
§ 1.

Algemeene Rekenkamer.

Ter wegneming van twijfel nopens de bevoegdheid der
Regering om, bij benoeming of ontslag van hot aan de
Kekenknmer toegevoegd personeel, van do voordragten
van het collegie af te wyken, werd bij Koninklijk bosluit
van 10 December 1»74, u*. ü7 [Indisch Staatsblad 1875,
n°. 64), eene wyziging gebragt in do instructie der Kamer
[Indisch Staatsblad 1866, n°. 158). Terwijl vroeger bepaald
was, dat, met uitzondering van den secretaris en van do
ondergeschikte beambten, het personeel aan de Rekenkamer
toegevoegd, op hare voordragt door den Gouverneur-Goneraal werd bonoemd, geschorst en ontslagen , is nu alleen
de raadpleging van het collegie tot voorwaarde gesteld.
Over andere wijzigingen in de instructie der Kekenkamer. in verband met d'.; nieuwe voorschriften omtrent het
finantieel beheer, zie men het lager in § 2 van dit hoofdstuk vermelde Koninklijk besluit van 4 Augustus 1874,
n°. 5 [Indisch Staatsblad 1875, ii°. 24). Du nieuwo voorschriften brengen eene vrij belangrijke inkrimping vanden
werkkring der Kamer to woeg.
Over eene verbetering der inkomsten van don secretaris
der Algemeene Rokenkamer, na twee jaren dienst als
zoodanig, zio men lager bladz. 74.
§ 2.

Comptabiliteit.

Ter verbetering van de uitvoering der comptabiliteitswet
zijn twee Koninklijke besluiten vastgesteld, dd. 4 Augustus
1874, n°. 4 en 5 (vergelijk het vorig verslag, bladz. 70).
Het eerste, houdende "bepalingen omtrent de wijze van
verificatie der ontvangsten in Nederlandsen Indiu en omtrent daarmede in vorband staande onderwerpen", strekt
tot uitvoering van art. 24 der comptabiliteitswet, en is
afgekondigd in bot Indisch Staatsblad van 1875, h°. 23.
Door het tweede [Indisch Staatsblad 1875, n°. 24) is gewijzigd art. 11 der instructie rcor de Rekenkamer en zijn
de artt. 25 tot en met 44 derzelt'le instructie, betreffende
de controle der ontvangsten, do controle der uitgaven on
de verantwoording, door nieuwe voorschriften vervangen.
Voorts zijn do regelen voor het administratief beheer,
voortvloeiende uit de comptabiliteitswet (zie Indisch &taatsblad 1866, n". 149) met de daarin gebragte wijzigingen
buiten werking gesteld endoor nieuwe regelen vervangen,
die in overeonstemming zijn met de beide ovengemelde
Koninklijke besluiten [Indisch Staatsblad 1875, n°. 25).
Eindelijk zijn, bij bjsluit van den Gouverneur-Generaal
van 19 Januarij 1875, n°. 9 , vastgesteld:
1°. administratieve voorschriften voor de departementen
van algemeen bestuur betreffende de controle op de landsontvangsten en uitgaven, en
2°. voorschriften voordo hulpordonnateurs, ten vervolge
op het besluit van 10 December 1873, n°. 6 [liijblad op
het Indisch Staatsblad, n'. 271b),
Hliij blad ran de Nederlandsche Staats-courant. —

mot buitenworkingstolling, voor zooveel dit niet reeds was
geseliied, van de voorscuriiteu voor bet kasbeheer un de
controle op do landsititgavon, vastgesteld bij bet besluit
van 22 J a m u r i j 186/, n°. 1, en van de voorloopige voorschriften voor du dopartomonten van algemeen bestuur,
vastgesteld bij het besluit van 1 Januarij 1874, n°. 1.
Du noodigo maatregelen warun bereids vroeger gono ner.
om de bovenbedoelde regelingen reeds op don dienst van
1871 toe te passen.
Keno uitvoerige toelichting dier regelingen, voor do
comptabiliteit in Indut van zoo groot belang, wordt aangetroffon in do bijlage M hierachter. Daarin is ook in
't bijzonder do auudacht gevestigd op het voorschrift van
art. 2 van hit aangehaald Indisch Staatsblad n*. 25, *tivkkende tot betore bepaling der bevoegdheid van de hoofden
van gewestelijk bestuur om i'i dringer.de gcvallui, die het
vragtn van inagtiging niet toelaten, op eigen gezag uitgavun te gelaston.
De bedoelde regelingen — ontworpen do >r den heer
J. I'. SPHENGER VAN E V K , vroeger toegevoeg I goweest aan
de zending van wylon den beer MOTKÉ, en sedert, door
zijne benoeming tot directeur van finantien (September
1874), definitief in Indischen dienst overgegaan, — zijn
zonder bezwaren in toepassing gebragt. Bij getrouwe opvolging daarvan wordt een bevredigende toestand van het
finantieel beheer en eene behoorlijko uitvoering der comptabiliteitswot verwacht.
Sedert 1 Januarij 1875 is eene vereenvoudiging ingevoerd
in de voorschriften van Indisch Staatsblad 1873, n . 7 3 ,
voor zooveel betreft de wijze waarop aan de Kcgering en
aan de Algemeene R kenkainer is kennis te geven van de
beschikkingen, waarbij ordonnateurs on hulpordonnateurs
binnen de perken hunner bevoegdheid, in do gevallen bij
gemeld Staatsblad omschreven, bij het gelasten der uitvooriDg van werken , leverantien of transporten «fwijken van den regel van openbare uitbesteding [Indisch
Staatsblad 1874, n". 264 a). Deze vereenvoudiging vorgemakkelijkt de controle der Rekenkamer en bespaart schrijfwerk zoowel bij de departementen als bij de gewestelijke
bureaus.
Het denkbeeld om de schutterijkasseu op tu heffen en
de uitgavon die daaruit bestreden worden op do begrooting
te brengen , en om in dien zin ook te handden met do
heffingen ton behoeve van bet Chineeseh hospitaal te B a tavia (zie het verslag van 1873, bladz. 8 6 , en dat van
1874, bladz. 70), maakt in Indie nog een punt van overweging uit.
Over de opheffing van het zoogenaamde yoorang- of
wegenfonds ter hoofdplaats Benkoelen zie min hoofdstuk
J , afd. I I , § 2.
Aan do opdragt, den hoofden van algemoen bestuur
gedaan , om bij gemeenschappelijk rapport to dienen van
berigt en voorstel omtrent do vraag, welke voorschriften
tot eeno betere regeling van bet beheer van 's lands magazijnen gevorderd worden , en door welko maatregelen
do getrouwe naleving daarvan kan worden verzekerd (zio
het verslag van 1873, bladz. 87), is tot nog toe niet voldaan. De departements-chels zijn echter onlangs uit 'enoodigd de afdoening dezer aangelegenheid to bespoedigen.
Intussehen is in do behoeft o aan eene vasie on betere
regeling betreffende de wijze van verrekening van meerderen minderbevindingen bij de overgave en opneming van
materiele administratien, in den hier te lande aangegeven
zin (zie de verslagen van 1872, bladz. 5 5 , on van 1873,
bladz. 87), voorzien bij Indisch Staatsblad 1874, n°. 245.
Dientengevolge komen meerderheden slechts iu compensatie
van minderheden: 1°. bij artikelen van dezelfde soort en
grondstof; 2°. bij artikelen tusschen welker benaming,
vorm en grondstof zoo weinig verschil bestaat, dat verwarring in do afschrijving of verstrekking ligt mogelijk is.
In beide gevallen echter ouder voorwaarde, dat de eenheidsprijs dor artikelen geen noemenswaardig verschil oplevert. In allo andere gevallen verblijven do bevonden
meerderheden aan het land, terwijl de rokei.pligtige voor
de minderheden aansprakelijk blijft.
Met betrekking tot de op to leggen vergoeding voor
onderwïgten en minderheden van koltij in do binnonlandsche pakhuizen op J a v a en Sumatra zal voortaan eeue
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zuiverder berekening dan in lot nu toe gebruikelijke worden
gevolgd (Indisch besluit van 8 J a a g 1875, n°. 19). Do
op te leggen vergoeding zal namelijk, even uls lot dusver,
borekend worden naar dun marktprijs dor koifij op eono
dor vier hoofdplaatsen Batavia, S i m a r a n g , Soorabaija of
F a d a n g . doch nu verminderd met de kosten van transport
der kof'fij van de pakhuizen naar do afsch6op- of verkoopplaatsen.
Het is gebleken dat do wy'zo, waarop do invordering
van 'slands belastingen geschiedt, niet voldoendo de geregelde boialing vertekert. Do vereischlo tusschonkomsl
van het openbaar ministerie en de voorgeschreven procodure brengen dikwijls vertragingen te weeg, dio aan do
controle der Algemeene Rekenkamer ontsnappen. Op oen
en ander is do aandacht der directeuren van finantien en
justitie gevestigd, met uitnoodiging om tot regeling dezer
aangelegenheid de veroisehte voorstellen in te dienen.
Door de Algemeene Rekenkamer werd er onlangs op
gewezen, dat door het verzuim van een officier van justitie
om een vonnis ten uiivoer te leggen, aan het land schade
was berokkend. Dat collegie was van oordeel, dat het
gepleegd verzuim on de golddeno schade in de termen
vielen van het gedeelte der comptabiliteitswet (hoofdstuk I I ,
afdeeling V). handelende over de verantwoordelijkheid en
vervolging der comptabelen. Met deze zienswijze kon de
Indische Regering niet instemmen, omdat do rekcnpligtigheid der officieren van justitie aan de Algemeene Rokenkamer uitsluitend loopt over hotgeen is ontvangen, niet
over hetgeen geregtelijk ingevorderd had kunnen zijn.

Algemeene Rekenkamer, wanneer zij voldoen, zoo lang
m"gelijk in hunne betrokking te behouden , zonder hen in
bovordering bij anderen te doon achterstaan , word in het
laatst van 1874 magtigtng verleend om aan die ambten ,
thans bezoldigd met f'800 ' s m u a n d s , vier tweejaarlijksche
tractementsverhoogingen van f 50 's maands te verbinden.
Op de titulari-sen wordt die gunstige bepaling van af' 1°.
Januari) 1875 toegepast.
Do aandrang der hoofdon van gewostelyk bestuur tot
uitbreiding van het personeel op hunne buroaux houdt
steeds aan. De Gouverneur-Generaal hooft hierop de nandaeht van de hoofden der departementen van algemeen
bestuur doon vestigen (July 1874), met uitnoodiging om
de middelen aan to geven, dio, naar hun oordeel, er toe
zouden kunnen leiden om de algemeene oorzaken , waaruit
dio steeds klimmende behoefte ontstaat, zooveel mogelijk
weg te nemen of in haro werking te beperken.

.1
I.

Departement van blnnenlandsch bestuur.
GEWESTELIJK EN PLAATSELIJK BESTUUR; POLITIE.

§ 1.

Europeesch bestuur.

Volgens het bepaalde bij Indisch Staatsblad 1866, n°. 6
(art. 6, lit. e), moesten de adspirant-controleurg by het
binnenlandsch bestuur op Java en Madura minstens twee
jaren als zoodanig hebben dienst gedaan , alvorens tot controleur bevorderd te mogen worden. Op magtiging van het
Het ondeivoek hier te lande der in November 1874 ont- Opperbestuur is de bedoeldo beperking, welke in het belang
vangen (herziere) Indische begrootingsrekening over 18G7 van den dienst to:h meermalen buiten toepassing moest
(waarover nader in hoofdstuk 9 1 , afd. I , § 1 ) . gaf aan lei - blijven, in Februari) 1875 [Indisch Staatsblad n', 57) opding om de aandacht der Indische Re.ering, voor zooveel geheven , en de bevordering dor bedoelde adspirant-contronoodig, nog opzettelijk te bepalen bij de noodzakelijkheid leurs, even als ook voor die in de buitenbezittingen het
om, waar blyken inogt dat ordonnateurs de te hunner geval is, uitsluitend afhankelijk gesteld van gebleken gebeschikking gestelde credieten hadden overschreden, aan schiktheid.
de voorschriften omtrent de terugvordering der ten onregte
Omtrent de volgorde der opneming in den Indischen
uitgegeven sommen (artt. 83 en 84 dor comptabiliteitswet) dienst van de candidaat-ambtenaren werd tot beginsel aanstreng de hand te houden.
genomen (Indisch besluit van 15 Februarij 1875, n". 4 ) ,
Door het in werking treden met 1 Jan na rij 1875 van om na elk tweetal der hier te lande ter beschikking van
de nieuwe overeenkomst met de Nederlandsche Handel- het Indisch Bestuur gestelden te doen plaats nemen één
van hen die in Indie aan het examen voldaan hebben.
maatschappij, bekrachtigd bij de wet van 17 Junij 1873
Tevens werden eenige vaste regelen gesteld, waarvan het
[Nederlandsch Staatsblad n°. 88, Indisch Staatsblad n°. 17ï),
afhankelijk zal zijn, of de candidaten geplaatst worden
heeft met dat tijdstip do overgangsbepaling ton opzigte van als adspirant-conlroleur bij het binnenlandsch bestuur op
de verantwoording der gonvernements-producten , vervat Java en Madura, als zoodanig in de buitenbezittingen,
in art. 97 der comptabiliteitswet, opgehouden van kracht dan wel in eenige betrekking ter algemeene secretarie of
te zyn, en geschiedt die verantwoording sedert volgens bij de bureaux van algemeen bestuur. Ingeval het aantal
de voorschriften vervat in do artt. 75 en 76 dor comptabili- vacatures de raming overtreft, worden ook de aanspraken
teitswet.
der candidaat-ambtenaren op wie niet is gerekend, maar
die zich om plaatsing hebben aangemeld, geregeld metinH. Algemeen burgerlek beheer.
achtneming van de aangenomen beginselen.
De wenschelijkheid om, in het belang van een goeden
Door de ontheffing (zie bladz. 1 van dit verslag) van den gang van zaken, de controleurs bij het binnenlandsch bevice-president van den Raad van Indie , den heer O. VAN stuur zoo lang mogelijk in dezelfde afdeeling te behouden,
R E E S , van de opdragt om voorstellen te doen tot herziening leidde in Mei 1874 tot eene aanbeveling aan den directeur
van het belastingwezen , is de voortzetting en beëindiging van binnenlandsch bestuur om hunne verplaatsing zooveel
van dion belangrijken arbeid thans overgegaan op don di- doenlyk te vermydeo.
recteur van finantien.
Vermits de toelage voor reiskosten, aan de adsistentBij gelegenheid dat, in .Tanuarij 1875, de comptabiliteit rosldenten op J a v a toegekend bij Indisch Staatsblad 1873,
van hot departement van justitie, welko tot dusver door hot n°. 212, ontoereikend bleek om de ambtsreizon van den
departement van finantien was beheerd, naar eerstgenoemd adsistent-resident van Meester-Cornolis (Batavia) te verdepartement werd overgebragt [Indisch Sta 'tsblad 1874 , goeden, werd voor dezen de toelage ingetrokken, met vern c . 302), werd het personeel aldaar vermeerderd niet 1 ro- gunning om voor zijne dienstreizen te declareren volgens
forcnduiis, 2 eersto, 2 tweede en 3 derde commiesen , be- tarief (Indisch Staatsblad 1874, n°. ?83).
nevens do noolige klerken [Indisch Staatsblad 1875 , n°. 36).
Ten einde de controlerende ambtenaren op Java en
Ofschoon deze zamonstelling eenigzins afwijkt van de aanMadura. door gemis van een voldoend aantal pasangravankelijk ontworpen formatie van het comptabiliteitspersol.ans (gebouwen voor r u s t - o f nachtverblijf), niet in hunne
neel (vorig verslag, bladz. 60) bragt zij geen meerdere
inspectien te belemmeren of in do noodzakelijkheid te
kosten te weeg.
brengen hun intrek te nemen by inlandsche hoofden,
Ook in de formatie van het personeel der departementen waaraan uit den aard der zaak bijzonder dienstbetoon niet
van finantien en der burgerlijke openbare werken werden, vreemd kan blijven, is door de Indische Regering, in
binnen de perken der bogrooting, eenige voor den dienst verband mot het daartoe by de begrooting voor 1874 bewenschelijko veranderingen gebragt; bij het departement willigd crediet van f 34 000 (1) , in beginsel vastgesteld
van finantien werd , in verband met de bovenbedoelde over- (April 1871), dat — buiten de standplaatsen der residenbrenging van werkzaamheden naar het departemont van ten, adsistent-residenten en controleurs — op Java en
justitie , het personeel te gelijker tijd ingekrompen.
Ten einde in het belang van den dienst de sec.etarissen
bij de departementen van algemeen bestuur en dien bij do
(1) li\j de begrooting voor 1875 is hiertoe f 15000 toegestaan.
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Madura overal pasangrahans zullen zijn, waar hit aan»
wezon dier gebouwen in het belang van den dienst bepaald noodig is to achten, en werd al dadelijk voor een
aantal gewesten bepaald waar pasangrahans moesten
worden opgerigt of bestaande vervallen kunnen. Tevens
werd bepaald [Bijblad op het Indisch Staatsblad n \ 2731),
dat de zorg voor den opboaw, het onderhoud on de herstelling zou blijven opgedragen aan de ambtenaren bij het
binnenlandsch bestuur, buiten tusechenkomst van het departenient der openbare werken. Voor den bouw (en de
inrigting) van elke pasangrahnn (waarvoor een vast model
weid aangenomen) zal mogen beschikt worden over f 1250,
namelijk over f 1000 voor den inkoop vun niet in heerendienst te verkrijgen materialen en voor de toekenning
eener tegemoetkoming voor voeding aan de te werk te
.stellen dienstpligtigon, en over f 250 voor de inrigting
dor gebouwen. Mot den bouw van een groot deel der
aanvankelijk moest noodig geachte pasangrahans werd in
den verderen loop van het jaar reeds een aanvang gemaakt.

het Inniger inlandsch bestuur. De Gouverneur-Generaal
besliste echter (October 1874), d a t , waar zich het verlangen naar afscheiding openbaart, de Regering hiertegen
geen bezwaar moet maken, omdat de bewoners der gehuchten, bijv. ten opzigio der af te leggen afstanden bij
hot opkomen naar het dessahoofd of' bij bet verrigten van
dessadiensten (nachtrondes enz.) , meostal van slechter
conditie zijn dan do bewoners der moederdessa, zoodat
om die roden eeno afscheiding kan gewenscht zijn , daargelaten nog dat een gehucht, tot dos«a verheven, zich
doorgaans sneller zal ontwikkelen , dan wanneer het met
de moederdessa voreenigd blijft.
§ 3

Bestuur over vreemde Oosterlingen.

Hot Chincesch bestuur in de residentie Cheribon word
met 5 luitenants vermeerderd (Indisch Staatsblad 1874,
n°. 181). Terwijl vroeger de Chinezen in de gohoele residentie, behalve die te Indramagoe, onder den kapitein te
Cheribon stonden, ia nu in elk regentschap een zelfstandig
§ 2. Inlandsch bestuur en politie.
hoofd dier natie aangesteld.
Het toegenomen aantal vreemde Oosterlingen in de resiIn de aanteekeningen betreffende de verschillende ge- dentie Probolinggo, buiten de hoofdplaats, maakte het
westen, voorkomende in hoofdstuk C § 2 van dit verslag, wenschelijk ook op de afdcelingshoof'dplaatsen Loemadjang
is reeds met een enkel woord gewezen op de bevredigende en Kraksaan wijken aan te wijzen, zoowel voor Chinezen
werking, meer bijzonder wat de politie betreft, van de als voor andere vreemde Oosterlingen. Hiertoe werd in
met 1 April 18/4 in de gouvernementsresideutien van Julij 1874 besloten (Indisch Staatsblad n°. 179 en 180).
Java (Batavia en Preanger regentschappen alleon uitgoIn de residentie Lampongsche districten , waar alleen
zonderd) ingevoerde nieuwe inrigting van het districts- ter hoofdplaats eene Chinesche wijk bestond, werden in
bestuur. Algemeen getuigen de residenten, dat dienten- Maart 1875 (Indisch Staatsblad n°. 69) nog op twee andere
gevolge eono betere uitoefening der politie mogelijk is plaatsen wijken aangewezen voor Chinezen.
geworden, ofschoon zy er bijvoegen, dat do genomen
"Voor de Chinesche wijkmeesters te Tebing-Tinggi, L a maatregel nog beter tot het gewenschte doel zou leiden, bat en Moeara Doea (Palernbang) , en voor het hcofd der
indien hot gehalte en de bezoldiging van hot onderge* Chinezen van de kampong Moeara Saba (Djambi) werden
scbikt politiepersoneel werden verbeterd
door den resident van Palerabang instructien vastgesteld,
De commissie, benoemd bij Indisch besluit van 28 Au- welke zijn opgenomen in de Javasche. Courant van 23 Junij
gustus 1871, n°. 5 3 , om voorstellen te doen tot reorgnni- en 15 December 1874.
satie van het politiewezen op Java en Madura (zie het
In de residentie Oostkust van Sumntra werd over de
verslag van 1872, bladz. 58), en sedert (Junij 1874) nog in de afdeelingen Deli en Laboe<in Batoe gevestigde Chinezen
aangevuld met den tegenwoordigen directeur van binnen- respectivelijk een kapitein en een luitenant gesteld, wier
landsch bestuur C. BOSSCHER, heeft zich aanvankelijk van standplaatsen zijn Laboean Deli en Laboean Batoe \Inhare taak gekweten door de inzending van een rapport disch Staatsblad 1874, n". 198, en 1875, n°. 125).
dd 17 December 1874, waarin achtereenvolgens wordt
Aan den kapitein der Chinezen te Makassar (Celebes en
stilgestaan bij de tegenwoordige inrigting van het politie- onderhoorigheden) d i e , door do intrekking van de stedewezen, bij de vraag in hoeverre die aan haar doel be- lijko kas te dier plaatso (zie verslag van 1873, bladz. 86),
antwoordt, bij de gebreken dier inrigting en bij de wgze, uit eigen middelen moest voorzien in de administratie verwaarop, naar hare meening, bet politiewezen zou moeten bonden aan zijn onbezoldigd a m b t , werd tot bestrijding
zijn ingerigt. Door do commissie word betoogd dat eene van administratiekosten, to rekenen van 1875, eenejaarverbetering van het politiewezen niet to zoeken is in eene Igksche toelage uit 's lands kas verleend.'
nieuwe organisatie, maar in eene aanvulling en versterking
der bestaande, welke zich aanbeveelt door eenvoudigheid
en door overeenstemming met de instellingen der bevolking.
§ 4. Verdere aanteekeningen omtrent bestuur en
In hoofdzaak zou zij daarbij verlangen: grootere inmenging
politie in sommige gewesten.
van bestuurswege in de keuze der dessahoofden en versterking van het Europeesch toezigt door aanstelling van
Preanger regentschappen. Bg gelegenheid van het openmeer ambtenaren on van ondergeschikt politiepersoneel. vallon der betrekking van regent van Bandong (Preanger
De in het rapport aangegeven denkbeelden hebben , nad.it regentschappen) werdon, ingevolge Indisch Staatsblad 1870,
ook de Raad van Indie ter zake was gehooid, in Mei jl. n°. 124, de aan dat ambt verbonden inkomsten nader geden Gouverneur-Generaal aanleiding gogevon om over regeld (Indisch besluit dd. 27 Octobor 1874, n°. 28). Het
verschillende punten in overleg te treden met den direc- vaste inkomen bleef op f 20 000 's jaars bepaald, doch
teur van binnenlandsch bestuur. Inmiddels is de commissie terwijl aan den laatsten titularis eene personele toelage
ontbonden, onder dankbetuiging voor het door haar verrigte. van f 24 000 's jaars was toegekend en eene premie van
Over de vaststelling van eenige regelen ten aanzien van f J voor eiken uit het regentschap aan het Gouvernement
het inlandsch gemeentewezen op J a v a en M a d u r a , wor- geleverden pikol koffij tot een maximum van f82 000 's jaars ,
den de gewestelijke besturen geraadpleegd. Als handlei- kwam nu de personele toelage te vervallen en werd de
ding om het bespreken dezer aangelegenheid zoowel met koffijpremie gebrngt op f 0,50 per pikol tot een maximum
de Europosche als met de inlnndsche ambtenaren gemak- van f 40 000 's jaars.
kei ijk te maken , is hun zeer onlangs toegezonden eene
Ook in de bezoldiging der ondordistrictshoofden (voor zoo
door de directeuren van binnenlandsch bestuur en van veel nieuw optredende titularissen betreft) werd eenige
justitie ontworpen schets van zoodanige regelen.
wijziging gebragt, toen zij, in navolging van hetgeen in
Naar aanleiding van een bij de Regering overgebragt de overige gouvernementsresidentien geschied was, in twee
verzoek van belanghebbenden, om zeker gehucht tot oene klassen werden gesplitst: adsistont-wedono's der 1ste klasse
zelfstandige dessa ondor een eigen hoofd te verheffen, bezoldigd roet f 100 's maands, en adsistont-wedono's der
kwam de vraag ter sprake, of de splitsing van inlandsche 2de klasse bezoldigd met f 6 5 's maands (Indisch Staatsblad
gemeenten, tenzg om redenen van overwegend belang, niet 1875, ii°. 99). Door de eersten zullen 9 3 , door do laatsten
behoorde te worden tegengehouden, omdat de daaruit 51 onderdistricten worden bestuurd. De onderdistricten ,
voortvloeij-nde vormeorderirg van het aantal dessabestuur- waarin de standplaats van het districtshoofd is gelegen,
ders niet alleen de verpligte diensten doet toonemen, worden regtstreeks door dozen bestuurd ; aan 5 districtsmaar ook niet bevorderlijk is aan het algemeen toezigt van hoofden evenwel is een onderdistrictshoofd 1ste klasse toe-
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gevoegd, zoodat er in 't geheel 98 ondordistrictshoofden
lste klasse zijn.
Cheribon. In liet belang eenor regelmatiger wei kin,» van
het bestuur en eener betere handhaving dor politie weiden
in Mei 1875 (Indisch Staatsblad n". 117)oeni,je wijzigingen
pebragt in do administrathno indouliug van bet regentschap
Cheribon.
Bagelen. De met 1 April 1874 in werking getreden
nieuwe indeeling der districten en onderdistricten onderging in Junij daaraanvolgende nog eenige wijziging voor
zooveel de afdeeling K a r a n g - a r j i r betreft [Indisch Stuatsblad 1874, n°. 161)
Kediri. Ook in deze residentie bleek de vastgestelde
nieuwe indeeling der districten en onderdistricten eenige
herziening te vereischen, Ier bevordering van een beter
politietoezigt. De gewijzigde indeeling werd vastgesteld bij
Indisch Staatsblad 1871, n°. 145.
In Juny j l . is besloten om don zetel van het bestuur der
afdeeling Berbek te vorplaatsen van Berbek naar een moer
centraal punt, namelijk n a a r d e districtshoofdplaats Ngandjoek. Hiertoe is te eer besloten, omdat het gebleken is
dat de landsgebouwen te Berbek, wanneer het bestuur daar
gevestigd bleef, eene vernieuwing of herstelling zouden
moeten ondergaan, die weinig minder kosten zou dan do
veiplaatsing van den bestuurszetel. Tot de verplaatsing
zal worden overgegaan, zoodra te Ngandjoek de meest
no idige gebouwen zullen zyn opgerigt, aU woningen voor
den adsistent-resident en den regent, zoutpakhuis, gevangenis, enz.

tusschen do gronsdessa's en de hoofdplaatsen dier regentschappen grooter dan in hot belang der bevolking en van
de politie wenschelijk wa-i. Nadat do resident hierop do
aandacht van het inlandsch bestuur had gevestigd, zyn in
April jl. in de grenzen dier regentschappen door den
Sultan eenigo niet onbelangrijke wyzigingen gebragt. Ook
de grenzen dor districten hebben dientengevolge eenige
verandering ondergaan en in het noordelyk gedeelte van
het regei.tschap Kalassan is oen nieuw district gevormd,
waaraan de naam van Kradjangadingan is gegeven.
Sumatra's Westkust. In 1872 en 1873 deed zich een paar
malen het geval voor, dat inlanders uit de Padangsche
Bovenlanden zich by do Indische Regering beklaagden over
de aanstelling van larashoofden door het bestuur van S u rnatra's Westkust, in afwijking van de volkskeuze. Dit goschioddo vooroerst, toen als larashoofd der I V Kotta's
werd aangesteld zokere SOETAN DJANAIH, terwyl op den
kamanakan (zusterszoon en dus erfgenaam] van het overleden larashoofd , CnATiEn BEZAR, de meeste stommen waren
uitgebragt. Het geschiedde ook, toen in de plaats van het
ontslagen larashoofd der V I I I Kotta's, TOEANKOE N A N
T I N G G I , niet werd aangesteld zyn kamanakan, RADJA MOEDA,

die door de meerderheid der kiezers als zyn opvolger was
aangewezen, maar MARA HOESIN, die tot dusver mantri
bij de koffijcultuur geweest was. Ter zake van dit laatste
feit werd door TOEANKOE NAN TINGGI een request aan do
Indische Regering ingediend, waarin onder andoren gezegd
w e r d , dat 113 hoofden uit de Pndangsche Bovenlanden
«met een . . . . honderdtal volgelingen " zich naar l'adang
hadden begeven om hunne grieven aan den gouverneur
voor te dragen, maar zonder succes; en dat 18 hunner,
na hun terugkojr, in hechtenis waren genomen.

In de ontvangen requesten vond de Indische Regering,
gelijk in vorigo verslagen is medegedeeld (zie hiervoren ,
bladz. 15), aanleiding om zich aangaande het voorgevallene
te laten inlichten. Bij gelegenheid dat de verlangde inlich»
tingen — waarover straks — verstrekt werden, kwam van
zelf' hot gebruik dor volksverkiezïngen vóór de aanstelling
van larashoofden ter sprake. Hieromtrent is het navolgendo gebleken.
Tijdens zijn verblijf op Sumatra in 1833, gaf de comminsaris-generaal VAN DEN BOSCH in eene nota (dd. September vun genoemd jaar) eenige regelen van bestuur aan ,
tot rigtsnoer voor de Europescbe ambtenaren. Ondor anderen wees hij op de wenschelijkheid om districishoofden
aan te stellen over landschappen die vijf- tot tienduizend
zielen telden. » Deze districtshoofden " — zoo werd in de
nota gezegd — » moeten door ons uit de den meesten
invlood bezittende panghoeloes" (erfelijke adel die het
bestuur der dorpen en landschappen uitmaakte) » gekozen
worden en maandelijks gemiddeld f 30 tractement ontvangen. Zy moeten, in betrekking tot de bevolking, worden
aangemerkt als alleen belast om de bevelen van het hoofd
des bestuurs aan de panghoeloes over te brengen, en toe
te zien dat geeno aanslagen tegen ons worden gesmeed ,
of, zoo dit ondanks hunnen invloed plaats heeft, ons
daarvan tijdig te informeren , maar zich voorts almede niet
verder bemoeijen met de huishoudelijke aangelegenheden
der bevolking ".
De commissaris-generaal gaf d a a r n a , bij besluit van
11 October 1833, n°. 310, aan de commissarissen VAN
SEVENHOVEN en RIESZ eenige voorschriften » als grondslag
voor het nieuwe stelsel van bestuur van Sumatra's Westk u s t " , waarin ondor meer de last voorkwam »om de bevolking der onderscheidene districten in het volkomen bezit
van derzelver politieke en huishoudelijke rogten te laten ,
zoodanig dat het Gouvernement zich niet beraoeijo noch
met het benoemen der hoofden, derzelver regtspleging of
eenige andere huishoudelijke aangelegenheid". In deze
laatste zinsnode .schijnen guene andere » hoofden " bedoeld
te kunnen zijn dan do volkshoofden, in de nota van Septembor panghoeloes genoemd, daar volgens die nota de
Djokjokarta.
Tengevolge van de minder doelmatige districtshoofden moesten worden verkozen door het Nederindeeling der drie voornaamste regentschappen van dit landsche bestuur.
gewest: Sleman , Kalassan en Bantool, waren de afstanden
Door de commissarissen VAN SEVENHOVEN en RIESZ werd
den 25sten October lb33 het zoogenaamde » plakkaat
(1) De standplaats van den in het gebied van MANGKOENEOORO pandjang" uitgevaardigd, waarin onder anderen tot de
geplaatsten adsistent-resident is in 1874 (hulisvh Stoaltblailn". 186) van bevolking gezegd werd : » Ten tweede zal de resident,
noch eenig gouvernements-ambtenaar op deze kust, zich
Karangpandan naar Wonogiri verlegd.
Soerakarta. Het onderregentschap Larangan in de afdeeling Klatten werd in Mei 1874 door den Soesoehoenan
tot regentschap verhoven onder den naam van Soekohardjo
(Indisch Staatsblad 1874, n°. 209).
In de lot dusver zeer gebrekkige inrigting van het bestuur op de landen van MANGKOE NEGORO (ruim V» van
de gehoele residentie uitmakende), wordt door dien prins
eene belangrijke wijziging gebragt, waarvan niet alleen
voor de uitoefening der politie, maar ook in andere opzigtun goede vruchten verwacht worden.
De reorganisatie, die door den resident in overleg mot
den prins ontworpen en door de Indische Regering reeds
goedgekeurd i s , komt in hoofdzaak op het volgende neder.
De administratieve indeeling van 's prinsen gebied wordt
gewijzigd; het gedeelte van de hoofdplaats Soerakarta ,
't welk hem toebehoort, wordt mot het onderregentsehap
Malang-Djiwan, uit verschillende verspreid liggende landen
bestaande, tot één onderregentschap vereenigd, onderden
naam van Kotla Mangkoe Negaran, terwijl zijne overige
landen, die tot dusver twee onderrtgontschappeu vormden ,
door splitsing van het onderregentsehap Wonogiri in orie
onderregentschappen worden verdeeld: Karang-anjar, Wonogiri en Batoeretno. (I) De onderregentsebappen worden
verdeeld in 11 districten (waarvan 4 door de onderregonton
zelf worden beheeid| en 21 onderdistricten. Aan het hoofd
dier districten en onderdistricten staan goed bezoldigde
bestuurs- tevens politiehoofden, aan welke hot nooüige
aantal schrijvers en politiedienaron zyn toegevoegd ter
vervanging van het onvoldoend politiepersoneel tot dusver
aan den hoofdgoenoeng te Soerakarta en aan de ouderregenten alloen op hunne standplaats toegevoegd. Met de
aanstelling der districts- en onderdistrictshooflen wordt
aan de in de binnenlanden geplaatste beambten voor de
cultures en belastingen elke beschikking over do werkkrachten der bevolking en elke bemoeijems met de p >lhi<;
ontnomen, en alzco de werkkring dier speciale beambten,
waaronder ook Europeanen, binnen behoorlijke grenzen
beperkt.
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in liot geheel niot mogen hemooijen mot h e t i n w e n d i g botogen het besluit van don g o u v e r n e u r vnn S u m a t r a ' s W e s t f t u n r van h e t l a n d , noch mot h e t gezag van u w e e e r s t e
k u s t to roagoron. Het r e s u l t a a t zijner bomoeijingeii, voor
hoofden on panghoeloes. D e kcuzo van u w e hoofden zal
zoover dit aanvankelijk a a n h e t b e s t u u r b l e e k , w a s , dat.
volgens du w e t t e n en a d a t s d o o r u zt Ivo g e s c h i e d e n ,
(i personen den 23ston M e i a a n den s e c r e t a r i s vnn bet
«n allo z.aken wegens s c h u l d v o r d e r i n g e n , o v e r t r e d i n g e n ,
g o u v e r n e m e n t to P a d a n g (de g o u v e r n e u r w a s voor een»
h u w e l i j k , echtschei lingon, lor#teriV6jt en a n d e r e alleen
inspectie afwezig) een bezwaai schrift overhandigd*, n , vooi d o o r u w e eigen, hoofden, volgens u w e n d u t s on w e t t e n , zion van t a l van o n d e r t e e k e n i n g e n , moest in den v o r m v a n
moeten w o r d e n afgedaan. T e n d e r d o zullen sommigen van
kruisjes m e t d a a r a c h t e r gestolde n a m e n . U i t v e r h o o r e n dio
TJWO h o o f d e n , a l s onzo w a k i l s , t r a c t e m o n t genieten. H u n
afgenomen zijn van al degenen , w i t r n a m e n o n d e r het r e q u e s t
(vordt d a a r d o o r goen grooter gezag g e g e v e n , m a a r zij v e r m e l d K o n d e n , is l a t e r gebleken d a t vorechoideno h u n n e r
zullen o n s dienen om voor ons t o t ulieden te spreken on
nooit iets m e t de zaak to m a k e n h a d d e n gehad (dus d a t d e
om ons voor te lichten in al hotgeen w a t u w e eigene b e - o i d e r U e k a n i n g u n , w a t dezen betreft, valsch w a r e n ) ; d a t een
langen k a n b e v o r d e r e n . "
groot a a n t u l a n d e r e n slechts o p verzoek de pen hadden v a s l g o h m i d e n , w a a r m e d e een k r u i s j e voor bon w e r d s e t e e k e n d ; < 1.-• r
Ook in h e t p l a k k a a t p a n d j a n g w o r d t d u s o n d e r s c h e i d e n
allen, mot eon beroep op een briefje vnn R A D J A MOEDA en v..n
t u s s c h e n hoofden door do bevolking g e k o z e n , on hoofden
een ingezetene van P a d a n g , dio door do i n l a n d e r s in de h o v e n d o o r het b e s t u u r a a n g e s t e l d en bezoldigd.
landen ii toean S T E I L I N O " genoemd w e r d , w u r e n a a n g e s p o o r d
H o e z e e r h e t , blijkens de medegedeelde instruction , niet
in de bedoeling v a n den c o m m i s s a r i s - g e n e r a a l VAN D E N om n a a r P a d a n g to gaan » ten einde d e i n s t a l l a t i e van KADJA
MOEDA bij to w o n e n " : d a t er 4 1 personen n a a r P a d a n g
BOSCH l a g , d a t het b e s t u u r do volkshoofden of do bevolw a r e n g e g a a n , w a a r o n d e r slechts 8 0 kiesgerogtigdon ; d a t
k i n g zou r a a d p l e g e n a l v o r e n s t o t d e b e n o e m i n g van een
van dezen sommigen de reis h a d d e n g e m a a k t o m d a t zij
b i z o l d i g d hoofd over to g a a n , is die r a a d p l e g i n g toch van
lieverlede g e w o o n t e g e w o r d o n , on zij i s , bij d e u i t b r e i d i n g a n d e r e zaken in P n d n n g to doen h a d d e n , on sommigen
<lio h e t a a n t a l bezoldigde hoofden nllengs heeft o n d e r g a a n , o m d a t z i j , w a a r a n d o r e n p i n g e n , niet a c h t e r wilden b l i j v o n ; d a t zij te P a d a n g g r a t i s w a r e n o n d e r h o u d e n ; d a t
g e w o o n t e gebloven. Zij geschiedde door het uitschrijven
van v e r k i e z i n g e n , m a a r hoeft steeds h e t k a r a k t e r van r a a d - eonigen h u n n e r den 21sten M e i n a a r h e t b u r e a u van den
pleging b e h o u d e n , in zoover als h e t b e s t u u r d e p e r s o n e n , g o u v e r n e u r w a r e n g o g a a n , m a a r a l d a a r w e g e n s de g r o o t o
o p w i e stommen w a r e n u i t g e b r a g t , steods slechts als d r u k t e , die het v e r t r e k eoner stoomboot gaf, afgewezen
w a r e n ; d a t zy den 22sten M e i , op H e m e l v a a r t s d a g , h e t
c a n d i d a t e n b e s c h o u w d en zich n i m m e r o n v o o r w a a r d e l i j k
g e b o n d e n g e a c h t heeft om d e n g e n e , op wien de moeste b u r e a u gesloten hadden g e v o n d e n , w a a r o p den volgenden
dag de Straks bedoelde 6 personen w a r e n t e r u g g e k e e r d on
s t e m m e n w a r e n u i t g e b r a g t , a a n t e s t e l l e n , w a n n e e r togen
zijne a a n s t e l l i n g overwogendo b e z w a r e n b e s t o n d e n . I n z o o - door den s e c r e t a r i s w a r e n o n t v a n g e n .
d a n i g g e v a l w e r d of eene nioutve v e r k i e z i n g u i t g e s c h r e v e n ,
Dit w a t betreft do bowering in het r e q u e s t van Ï O E A N K O E
öf een d e r a n d e r e c a n d i d a t e n gekozen. V a n erfelijkheid N A N T I N G G I , d a t 113 hoofden « m e t een . . . h o n d e r d t a l
der betrokking van larashoofd, panghoöloo k a p a l a , of hoe volgelingen" zich n a a r P a d a n g h a d d e n begeven om zich
v e r d e r d e bezoldigde hoofden mogen heeteu ( l ) , w a s n i m m e r bij den g o u v e r n e u r over s c h e n n i s van d e a d a t te b e k l a g e n .
s p r a k e d a n in T a p a n o o l i , w a a r de k o e r i a - e n o n d e r k o o r i a - W a t de b e w e e r d e i n h e c h t e n i s n e m i n g v a n 1 8 hoofden n a n hoofden niet a n d e r s d a n bezoldigde volkshoofden zijn. g a a t , is h e t volgende geblekon. O n d e r d e g e n e n die n a a r
E l d e r s w e r d w e l dikwijls do erfgenaam v a n een overleden
P a d a n g w a r o n gegaan , b e v o n d e n zich eenige a n d i k o ' s
of o n t s l a g e n hoofd tot zijn opvolger verkozen en aangesteld , (hoofden in d e n e g o r y e n ) , d i e , n a a r de b o v e n l a n d e n t e r u g m a a r een r e g t v a n opvolging w e r d niet e r k e n d . Bij do g e k e e r d , in g e b r e k e bleven om te voldoen a a n eene o p bevolking b e s t a a t o m t r e n t de bevoogdhoid v a n h e t b o s t u u r , r o e p i n g v a n den c o n t r o l e u r t e P a l e m b a i j a n , om m e t h u n n e
om bij de a a n s t e l l i n g d e r bezoldigde l o o f d e n n a a r oigen o n d e r h o o r i g e n voor h e t verrigten van h o e r e n d ' o n s t e n a a n
goedvinden te h a n d e l e n , zoo weinig twijfel, d a t bij iedero den grooten weg op te k o m e n , b e w e r e n d e d a t zij h u n n e
v a c a t u r e r e q u e s t e n van sollicitanten voor d e b e t r e k k i n g bij onderhoorigen alleen konden laten g a a n . N a eene h e r h a a l d e
het bestuur ontvangen worden.
oproeping g e h o o r z a a m d e n sommigen , m a a r 5 a n d i k o ' s b l e O o k bij d e hooger bedoelde benoemingen van Iarashoof- ven weigerachtig. T o e n deze n a a r d e w o n i n g van d e n
d e n voor d e I V K o t t a ' s e n voor d e V I I I K o t t a ' s w e r d e n c o n t r o l e u r opgobragt w e r d e n , w e r w a a r t s 13 a n d e r e n h e n
de p e r s o n e n , op w i e de meeste s t e m m e n w a r e n u i t g e b r a g t , volgden , w a s die a m b t e n a a r van h u i s , en d i t gaf d e godoor h e i b e s t u u r voorbij g e g a a n , o m d a t zij voor de bo- leiders van do 5 a n d i k o ' s aanleiding o m h e n voorloopig i n
Zoodra
t r e k k i n g ten eenonmale ongeschikt w a r e n . S O E T A N Ü J A N A I B j de g e v a n g e n i s in verzekerde b e w a r i n g te h o u d e n .
en M A R A H O E S I N , die aangesteld w e r d e n , h a d d e n bij eene j de c o n t r o l e u r te huis k w a m , n a m hij d e a n d i k o ' s i n v e r t w e e d e verkiozing (waarbij w e d o r o m de m e e r d e r h e i d van h o o r ; zij verontschuldigden z i c h , v e r k l a r e n d e d a t ?ij n i e t
I t e m men op de door het b e s t u u r ongeschikt v e r k l a a r d e a a n d e oproeping van den c o n t r o l e u r h a d d e n v o l d a a n u i t
personen w e r d uitgebragt) een a a n t a l s t e m m e n o p zich vree3 voor s t r a f wegens hun togt n a a r P a d a n g in v o l v e r e e n i g d , en door h u n n e a a n s t e l l i n g w e r d geen a d a t g e - d o e n i n g a a n d e uitnoodiging v a n R A D J A M O E D A en » t o e a n
D e c o n t r o l e u r v e r m a a n d e h e n om v e r d e r
schonden , m a a r integendeel in o v e r e e n s t e m m i n g niet de S T E L L I N G " .
b e s t a a n d e gebruiken g e h a n d e l d . Zij die tegen deze a a n - hun pligt to doen en liet hen v e r t r e k k e n .
stelling p r o t e s t e e r d e n , h a d d e n persoonlijk belang bij d e
T O E A N K O E N A N T I N G G I o v e r l e e d nog in 1 8 7 3 ; zijne a g i b e n o e m i n g d e r voorbijgegane c a n d i d a t e n , of w a r e n o p g e - tatien hebben t o t niets g e l e i d ; de r u s t in d e P a d a n g s c h e
stookt door b e l a n g h e b b e n d e n en door lieden die het b e s t u u r
B o v e n l a n d e n is geen o o j e n b l i k verstoord g e w o r d e n , en
t e r S u m a t r a ' s W e s t k u s t slecht genegen w a r e n .
aan d e nieuw benoemdo hoofden d e r I V on d e r V 1 1 I
N a de a a n s t e l l i n g v a n MARA. H O E S I X tot larashoofd v a n
K o t t a ' s , i s , zoo als reeds in h e t vorig v e r s l a g is v e r m e l d ,
d e V I I I K o t t a ' s in stede van RADJA M O E D A (die eenige door de bevolking steeds g e h o o r z a a m h e i d b e w e z e n .
vonnissen v a n den s t r a f r e g t e r te zijnen laste h a d ) , w a s
H e t voorgevallene heeft intusschen de bijzondere a a n vooral het ontslagen l a r a s h o o f d , Ï O K A N K O E N A N T I N O G I , d a c h t g e v e s t i g d op h e t s t e l s e l , d a t bij de b e n o e m i n g d e r
dio reeds alle mogelijko middelen h a d a a n g e w e n d om zijn
hoofden tor S u m a t r a ' s W e s t k u s t gevolgd w o r d t . D e g o u k a m a n a k a n b e n o e m d t e krijgen (2), ijverig in d e w e e r o m
v o r n e u r , die hot onvoldoende g e h a l t e van een groot deel
d e r bezoldigde inlandsche hoofden in zijn g e w e s t a a n d e
volksverkiezingen toeschrijft, gaf in o v e r w e g i n g om d i e
(1) Zie hunne titels in Indisch Staatsblad 1863, n". 45, en 1871,
verkiezingen a f te schaffen , w a a r t e g e n n a a r zijue meening
n*. 83. Het behoeft naauweljjks te worden opgemerkt, dat de
geene b e d e n k i n g kon b e s t a a n , o m d a t men h i e r niet m e t
werkkring der bezoldigde hoofden van lieverlede een geheel andere
eene v o l k s - a d a t te doen heeft en o m d a t in 1833 a a n d e
geworden i s , dan in de nota van den commissaris-generaal VAN DEN
BOSCII, dd. September 1833, aan de districtshoofden werd toegedacht. bevolking niet is toegezegd d a t zij de bezoldigde hoofden
zou mogen kiezen. H e t is e c h t e r niot r a a d z a a m v o o r g e (2)
TOEANKOE NAN Ï I N O G I was een der eersten die in den
oorlog tegen de Padries, in 1832, onze zijde koos. Het bleek echter
spoedig dat hjj een dubbelzinnige rol speelde, maar hy werd in de
moeyeiyke omstandigheden, waarin het bestuur op Samatra zich
het bestuur aanleiding om hein een wenk te geven, dat hy wel zou
langen tyd bevonden heeft, ontzien en hy wist zich in zyn min of
doen zyn ontslag te vragen. Aan dien wenk gaf hy gehoor, in de
meer geusurpeerd gezag over de V J I I Kotta"s steeds te handhaven,
hoop, naar het schijnt, dat hy zyn kamanakan in zyne plaat.s behoezeer hy zich als larashoofd dikwijls aan knevelaryen schuldig
noemd zou kunnen krjigen en door dezen zyn willekeurig gezag:
maakte. Zyne onregtmatigc handelingen gaven echter in 1872 aan
zou kunnen blyven uitoefenen.
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komon om een gebruik op te heffen, wuuraan de bevolking
in elk geval nu sinds jiiren gewend is. Dnt gebruik behoeftook, naar het oordeel der Kegering , goeno schadelijke
gevolgen te hebben, wanneer slechts de verkiezingen bosehouwd blijven al;* een middel om de bevolking te raadplegen, en vastgehouden wordt aan den regel, dat de
bevolking door hare kouzo geen ambtenaar aan het bestuur
kun opdringen dien het bestuur ongeschikt acht.
In de organisatie van het bestuur in Suinutra's "Westkust kwamen onlangs een paar kleine wijzigingen.
1$ij gelegenheid van het openvallen der betrekking van
regent van Priaman (residentie Padang) werd door de
Indische Regering bepaald (Indisch Staatsblad 1871, n°. 27.1),
dat het hoofd van bedoeld landschap , te onbeduidend om
een regentschap te blijven, voortaan don titel van larashoofd zou voeren. in verband waarmede de bezoldiging
tot op de helft verminderd kon worden.
In Februari) 1875 (Indisch Staatsblad n°. 52) worden
twee nieuwe onderafdeelingen gevormd, door splitsing der
onderaf'deeling Solok (afdeeling X I I I en I X K o t t a ' s , residentio Padangsche Bovenlanden) en der onderafdeoling
Ankola on Sipirok (afdeeling Mandhtling en Ankola,
residentie Tapanoeli). Van eerstgenoemde onderafdoeling,
ook wel X I I I on I X Kotta's genaamd, werden namelijk
algescheidon en onder een afzonderlijken controleur geplaatst
de lnrassen (districten) Soepayung, Siroekan en AlahanPandjang; van laatstgcmelde onderafdeoling do koeria's
(districten) Sipirok, Goenoeng-Bringin on Praoe-Sorat. (1)
Do controleurs der nieuwe onderafdeelingen zullen gevestigd zijn te Soepaijang en te Sipirok. Door hunne aanstelling zullen in bedoelde streken, waar tot dus ver wegens
den \ erren afstand van de standplaats dos betrokken ambtenaars, geone genoegzame aanrakingen met do bevolking
kondon plaats hebben, rnst en orde beter kunnen worden
verzekerd. Bovendion bestaat or gelegenheid tot uitbreiding
onder andoren van de koffijcultuur, zoodat de te verwachten
meerdere ontwikkeling ook aan 'slands kas ten goede zal
komen.
Omtrent de voorgenomen verplaatsing van den bestuurszetel der residentie Tapanoeli van Siboga naar PadangSidempoenn geldt nog het aangeteekendo op bladz. 14 van
het vorig verslag.
Palembang. Ten bewijze d a t , sedert de afschaffiug der
divisie-hoofden (vorg. het verslag van 1864, bladz. 11), de
hoofden van plaatselijk bestuur in de binnenlanden van
Palembang door de bevolking moer gewaardeerd worden,
beroept zich de resident op hot feit, dat in de afdeelingen
R a w a s , Moesi-Ilir on Banjoeasin, by het openvallen van
de letrekking van marga- of districtshoofd (pasirah), door
de bewoners van eenige marga's het verzoek werd gedaan
om geen pasirah meer te benoemen, en de doesoenhoofden
regtstreeks te doen staan onder don in de betrokken afdeeling geplaatsten Etiropeschen ambtenaar. Dit verzoek
werd voorloopig ingewilligd en het blijkt meer en meer
dat die maatregel gunstig werkt. Het geval heeft zich
reeds voorgedaan, dat pasirahs hun ontslag vroegen om aan
de wenschen der bevolking te gemoot te komen.
Sumalra's Oostkust. Te Laboean Batoe, waar defunctien
van inlandsch hoofd tot hiertoe door een onbezoldigd persoon werden waargenomen, werd aan dit ambt eene landsbozoldigiog verbonden (Indisch Staatsblad 1875, n°. 19).
In de tractement n van de politiedienaren en hunne
mandoors in dit gewest werd verbetering gebragt. (Indisch
Staatsblad 1875, n°. 34.)
Banka. In den loop van 1874 werden van de Indische
Regering voorstellen ontvangen om de betrekking der tegenwoordige administrateurs bij de tinmijncn op Banka te
doen vervallen, en het bestuur in deze residentie, door de
aanstelling van adsistent-residenten, controleurs *n adspirant-controleurs, in te rigten op denzelfden voet als elder».
I n dio voorstellen is hier te lande echter niet getreden.
(1) Tevens werden aan de onderafdeeling Loloen Soengeipagoe,
mede behoorende tot de afdeeling XIII en IX Kotta's, toegevoegd
het landschap XII Kotta's en het daarbij ingedeelde gehucht Sibelaboe, tot dusver behoorende tot |de onderafdeeling VII Kotta's
{afdeeling Tanah Datar).

daar geeno voldoendo redenen werden gevonden om te
bieken met het beginsel, dat voor Banka, waar geheel
eigenaardige toestanden bestaan en in de ambtenaren eeno zeer
speciale kennis wordt gevorderd, een afzonderlijk kader
van ambtenaren noodig is.
In Januarij 1875 is verdere toepassing gegeven aan het
vóér eenige jaron aangonomen beginsel van geleidelijke
vereenvoudiging van het inlandsen bestuur op Banka,
ditmaal in het district Koba. Bij gelegenheid der verplaatsing van den batin van Pering is dezo namelijk door
een kamponghoofd vervangen, en het bedoelde onderdist r'ct,.
met instemming van de bevolking, ingedeeld bij het batinschap Kajoeara, dat voortaan den naam draagt van
Kajoeara-Pering.
Zuider' en Oosterafdeeling van Borneo. De inrigting van
het bestuur in deze residentie is sedert 1860, t o e n ' s G o u vernements regtstreeksch gebied werd uitgebreid door de
inlijving van het voormalige sultansrijk van Bandjermusiu,
steeds van voorloopigen aard geweest. In den aanvang
van 1875 is echter de Gouverneur-Generaal tot eene d e linitievo regeling gemngtigd. De ontworpen niouwe organisatie, waartoe bij de begrooting voor het loopende j a a r
eene meerdere uitgaaf van f CO 000 is toegestaan, beoogt
eene betere inrigting en uitbreiding zoowel van het Europeesch als van hot inlandsch bestuurspersoneel in de tot
liet rogtstreoksch gouvernementsgebied behoorende landstreken, waardoor ons gezag zal worden versterkt en onze
invloed bevestigd. Ook aan verbetering der regtsbedeeling
zal do maatregel ten goede komen , daar drio nieuwe landraden zullen worden opgerigt.
Over de voorwaardelijk verleende magtiging om ook tot
eene herziening van het belastingstelsel over te gaan, zie
men lager hoofdstuk M , afd. I , § 4 6.
Celebes en onderheorigheden. Bij gelegenheid dat de cont r o l e u r , a a n den gouverneur van Celebes toegevoegd voor
zendingen naar do binnenlanden , tot adsistent-resident werd
bevorderd, werd het wenschelijk geacht dien ambtenaar,
wegens zijne verworven kennis van de talen en toestanden
in Zuid-Celebes, in de tot dusverre door hem vervulde
betrekking te Iaton. Uit dien hoofde werd bij Indisch
Staatsblad 1875, n°. 17, aan de bedoelde betrekking weder — gelijk vroeger (Indisch Staatsblad 1864, n°. 11) —
de rang van adsistent-resident verbonden, tegen vormindering van het kader der controleurs in de buitenbezittingen
met één controleur der eerste klasse.
Tn de gebrekkige inrigting van het inlandsch bestuur in
het vroegere leenvorstendom Tello — sedert de inlijving
bij het gouvernements-grondgebied een onderdeel uit makende van de afdeeling Makassar — is in den aanvang
van 1875 (Indisch Staatsblad n°. 51) eene gewenschte verbetering gebragt. Do bestaande 7 glarangschnppen zijn,
om eene meer regelmatige indeeling te verkrijgen, tot 3
zamengovoegd, met toekenning van onderstand aan de uitvallende glarangs, terwijl aan het ambt van kamponghoofd,
bij wijze van apanage, het genot is verbonden van eene
uitgestrektheid rijstvelden, waarvan jaarlijks gemiddeld 250
bossen padi worden geoogst. Hierin zal voor de titularissen,
waarvan slechts een 7tal in den vorm van boschrogt eenige
inkomst genoten , een prikkel zijn gelegen tot ijverige w a a r neming van hnn ambt, vooral gewenscht in het belang der
politie. De ambtstitol der kamponghoofden is van ;>onderglarang" veranderd in dien van ndjannang" en huu aantal
ingekrompen van 60 tot 36. De hun toe te wyzen apanagevelden zullen bestaan vooreerst uit de beschikbaar komende
ambtsvelden der 4 glarangs, wier betrekking is opgeheven ,
en voorts uit de den lande toekomende tesang-rijsttelden
(de vroegere ornaments-velden van den leen vorst, welke door
do inlijving van Tello domein van don Staat waren geworden). Bedoelde velden zyn zoo verspreid, dat hum e
lig.ing niet verhindert ze als ambtsvelden aan de k a m ponghoofden te geven.
Boeleleng en Djcmbrana (Balt). Even als reeds in Djeir.brana het geval w a s , komen thans ook in Boeloleng de i n komsten, die vroeger de regent trok (wegens pachten en
landrente), ten bate van het Gouvernement. Na 's regent*
verwijdering (zie verslag van 1873, bladz. 26) waren in eenete Boeleleng gehouden algemeene vergadering van hoofden.
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(Maart 1873) do inkomsten aanvankelijk toegelegd aan den
voorloopig opgetreden raad van bestuur. Toen het echter
bleek, dat het genot dier buitengewone voordeelen door
het tijdelijk inlandsch bestuur in Boelolong vrij algoracon
aanstoot gat', waren de vier leden van bedoelden raad
onbaatzuchtig genoeg om daarvan uit eigen beweging, te
rekenen van al' 1 April 1Ö71 , ten behoeve van hot Gouvernemont afstand Ie doen.
Daar het niet billijk werd geacht hunne diensten geheel
onbeloond te laten , is hun toen uit 's land.s kas eene beZ'ddiging toegekend, bedragende voor den waarnememkn
pateh en den pumbekel ieder t' 200 's maunds en voor elk
der twee pedanda's (die eigenlijk meer nis advisorondo
leden zijn te beschouwen) f' 100 's maand*.
§ 5.

Bijzondere onderwerpen. (1)

Gemeente-instellingen op de voornaamste hoofdplaatsen. In
M a a r t 1874 werd de voorlichting van de 4de aidceling van
den Raad van State verzocht over de vraag, in hoeverro
aan ingezetenen van Nederlandsch Indio, op de ho"fdplaatsen gevestigd, de zorg voor hunne eigene plaatselijke
belangen kon worden opgedragen. De af'deeling oordeelde,
blijkens haar advies van 12 J a nu ar ij 1875, over deze
quaestie niet eenstemmig. Kenerzijds werd met warmte
het denkbeeld ondersteund, om, grootendeels overeenkom«tig het door den Minister aangegeven plan, een wetsontwerp voor te dragen tot aanvulling van het 4do hoofdetuk van het Regeringsreglement, waardoor dan eene bevoegdheid tot vestiging van plaatselijke besturen zou worden
toegestaan, volgens regelen bij algemeene verordening te
«tellen. Anderzijds werden daartegen bezwaren geopperd
<MI aanbevolen om aan de onvoldoende behartiging van
locale belangen op sommige hoofdplaatsen te gemoet te
komen, door aan den resident een ambtenaar toe te veegen, bijgestaan door een raad, uit do hoofden en leden
van de voornaamste nationaliteiten der plaats bijeengeroepesi. Overeenkomstig het advies der afdeeling werd de
nieuw benoemde Gouverneur-Generaal met de ontwikkelde
beschouwingen in kennis gesteld.
Straatverlichting, Hot denkbeeld om de kosten der straatverlichting op de voornaamste hoofdplaatsen te brengen ten
laste der betrokken ingezetenen (zie vorig verslag , blz. 70),
is nog in overweging. De zaak houdt verband met het
zoo even besproken vraagstuk der instelling van gemeentelijke besturen en met de aanhangige plannen tot 4ïerziening van het belastingstelsel voor Europeanen en vreemde
Oosterlingen.
Door het Inditch Bestuur zijn onderhandelingen gevoerd
met eene maatschappij te Amsterdam over de verlichting
van Soerabaija door middel van photogenisch gas, doch
deze zijn onlangs (Junij jl.) afgebroken. De reden daarvan
was gelegen in bezwaren, door de aanvragers gemaakt,
•eerst op grond dat hun bij de ontworpen concessie niet
tevens de vrijheid werd toegestaan om ook ander gas te
vervaardigen, — hetgeen, met het oog op het regt van
voorkeur in de concessie betreffende de gasverlichting te
Batavia opgenomen, afhankelijk moest worden gelaten van
«ene nadere vergunning der Regering, — en later, toen
hun de strekking van bedoeld verbod nader werd verduidelijkt, op grond van de niet-inwilliging door de Regerifig van geheel nieuwe eischen, waaronder het beding
*lat VAD het gas der maatschappij reeds dadelijk ook voor
(l) Zk ook hoofdstuk F , § 5 (blz. 68).

de straatverlichting zou moeten worden gebruik gemaakt.
Schutterij kassen. Met hot oog op vroegere mededeelingen
(zie onder anderen het verslag van 1873 blz. 92) valt aan
te teekenen, dat het tantum der door de betrokken ingezetenen van Soerakarta verschuldigde contributie aan de
plaatselijke schutterij-kas, te rekunen van af 1 .Inlij 1874,
verminderd werd van V3 tot V, pet. {Indisch Staatsblad
1874, n". 162.) Zie overigens bladz. 73.
Brandgevaar. Even als reeds voor meerdere plaatsen in
Nederlandsch Indie was geschied, werden ook voor de
hoofdplaats Telok-Betong (Lampongsche districten) algemeen verbindende bepalingen in het lovon geroepen tot
vermindering van het gevaar van brand. Bij ordonnantie
van 17 October 1874 (Indisch Staatsblad n°. 210) werd
namelijk het oprigten ter genoemde hoofdplaats van w o ningon of gebouwen met atap of andere ligt ontvlambare
stoffen godekt, verboden, en aan de gemeente een tijd van
zes jaren gelaten om do bestaande dakbedekkingen van
dien aard te vervangen door eene pannen- of metaalbedekking.
Toezigt op de iverving van koelies enz. In dit verslag valt
te wyzen op twee verordeningen, dio uitgevaardigd zijn
met het doel om inlanders of vreemde Oosterlingen te beschermen tegen ondernemers die op onregtmatige wyze
zouden willen voorzien in de behoefte aan werklieden voor
hunne ondernomingen. Die verordeningen zijn: 1°. de ordonnantie van 16 Fobruarij 1875 (Indisch Staatsblad n°. 59)
betreffende de indienstneming van vreemde Oosterlingen op
de landbouwondernemingen ter Oostkust van Sumatra. Van
deze ordonnantie is reeds melding gemaakt moeten worden
op bladz. 70, omdat zij tevens de toelating der bedoelde
vreemde Oosterlingen regeldo; 2°. de ordonnantie van 8
Februarij 1875 (Indisch Staatsblad n°. 49), waarbij, in het
belang der inboorlingen van de tot do residentie Timor
behoorende eilanden, die zich als duikers laton aanwerven
bij de parelvisschorij op do Australische kust, eenige bepalingen zijn vastgesteld, strekkende om aan deze lieden
zooveel mogelijk de uitbetaling van hun loon te waarborgen.
II.

PERSOONLIJKE

§ 1.

DIENSTEN.

Java en Madura.

Buiten de met 1 April 1874 tot stand gekomen belangrijke vermindering van da diensten ten behoeve der inlandsche hoofden en ambtenaren, de zoogenaamde pantjèndiensten (zie het vorig verslag, bladz. 76), ondergingen de
persoonlijke diensten der bevolking gedurende 1874 geene
noemenswaardige verandering.
Uit onderstaande tabel e n , meer uitvoerig, uit het gewestelijk overzigt hierachter voorkomende als bijlage N ,
kan blijken , dat gedurende het afgeloopen j a a r in de
guuvernementslanden op Java on in de afdeeling P a m a kassaii op Madura in hecrendienst worden gepraesteerd
30316 281 dagdiensten, zijnde 350 794 minder dan in 1873.
De vermindering zou, wegens de straks bedoelde beperking
der pantjèndiensten gedurende V4 gedeelte van het j a a r ,
veel aanzienlijker zijn geweest, wanneer niet de zoogenaamde algtmeene diensten, voornamelijk wegens het vele
onderhoud aan wegen en dijken gevorderd, 274 015 dagdiensten meer dan in 1873 hadden in beslag genomen.
In de twee jongst verloopeo jaren werd namelijk het
navolgend aantal dagdiensten gepraesteerd.

[5. 2.]
Koloniaal verslag van 1875.

Byzor>dere diensten.

Jaren.

1874
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Diensten
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vooreersten
aanleg,
Diensten
voor
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stelling of
anderen
veraard. (a) onderhoud.
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7017 125

C 490 342

3 350 339

IC 857 806

1S73

Algemeeno diensten
aan openbare werken
van algemeen n u t ,
waarbij hut belang der
iiiliindscho bevolking
regtstreeks
Te zamen.
betrokken is. (b)

7 013 425

7 098 942

17 482G15

(a)

In bijlage N van dit verslag onder
verschillende rubrieken gesplitst opgegeven.

(6)

Behalve de eigonnardig in deze kategorio vallende werken aan wegen ,
bruggen, dijken, dammen, waterwerken , wachthuizen, passarloodsen , enz. zijn daaronder voorloopig
nog gerangschikt die aan pasangrahans, districtsgevangenissen en
inlandsche schoollocalen waarin van
gou vernemen tswege geheel kosteloos
onderwijs wordt gegeven.

(c)

Het zal wel geen opmerking bohoeven dat do hier vermelde cijfers
niet de gemeentelijke diensten omvatten , die — behoudens toezigt dat
ze binnen billijke grenzen bljjvep —
aan geene regtstreeksche regeling
van bestuurswego zijn onderworpen.

10 210 822 3 217 653

13 458 475

3 310 248

AANMERKINGEN.

9 658 932

30 316 281

3 525 528

13 18 4 460

Omtrent hot voorstel tot verdere (alpeheele) afschaffing van
de pantjèndiensten, zoowel als omtrent de voorgestelde
heffing van een hoofdgeld van de heerendienstpligtige bevolking als aequivalent voor de dan ten laste van den
Staat komende verhooging der bezoldigingen van de inlaudsche hoofden (verg. het vorig verslag, bladz. 76) , is met
de Indische Regering in nader overleg getreden, ook omdat het wenschelijk wordt goacht de opheffing der pantjèndienston niet af te scheiden van do regeling dor grondslagen van den heerendienstpligt in het algemeen.
Ten einde eene grondige beslissing van het geheole
onderwerp dor persoonlijke diensten voor te bereiden, zijn
aan de hoofden van gewestelijk bestuur eenige vraagpunten
gesteld (Februarij 1875), met aanbeveling om deswege
ook het gevoelen in te winnen van de Enroposche en
inlandsche ambtenaren bij het binnenlandsch bestuur in
hun gewest. Die vraagpunten betreffen: a de vast te
stellen grondslagen eerar heffing als aequivalent, bij eventuele vermindering van heerendionsten; b. de definitieve
vaststelling van een grondslag van heerendienstpligt, ter
beslissing van de vraag, of de heerendienstpligt voortaan
uitsluitend zal kunnen rusten op den persoon, dan wel,
ook bij eene aanzienlijke vermindering van diensten, verband moet houden met het bezit van grond; en c. de
werking van den maatregel, in den aanhef dezer paragraaf
bedoeld. Op eene voortvarende behandeling dezer zaak is
sedert bij de Indische Regering aangedrongen.
Wat de werking der tegenwoordige regelingen gedurende
1874 aangaat, wijzen de residenten in hunne rapporten
schier algemeen op het bezwaar, dat de heerendiensten
niet gelijkmatig drukken, daar in den regel de bevolking
der bergdessa's veel minder dionsten te verrigten heeft dan
die dor dessa's in do vlakto. Voorts wordt door de residenten van Pekalongan, Samarang, Kediri en Banjoewangi
gewezen op het bezwarende onderhoud van sommige gedeolten van den grooten postw.eg, veroorzaakt hetzij door
de gesteldheid van het terrein of de moeijelijkheid om

30 667 075

verhardingsmateriaal te verkrijgen, hetzij door schaarschte
van bevolking in de omliggende streek.
De gelijkmatige verdeeling der benoodigde heorendiensten
over de verschillende dessa's wordt overigens — behalve
door *Je omstandigheid op bladz. 95 van het verslag van
1873 vormeld — in sommige residentien bemoeu'elijkt door
de aanwezigheid van een groot getal perdikan-dessa's, die
geheel of gedeeltelijk van heerendiensten zyn vrijgesteld. (1)
In de afdeeling Poerbolinggo der residentie Banjoemas,
bij voorbeeld, bedraagt het aantal perdikan-dessa's niet
minder dan 2 1 , te zamen met meer dan 8000 inwoners,
waaronder 1100 werkbare mannen.
Oak in het afgeloopen j a a r bleef het niet ontbreken aan
wenken in 't belang eener oordeelkundige toepassing der
bestaande heerendienstregelingen. Bij eene circulaire van
27 November vestigde de directeur van binnenlandsch bestuur de aandacht der gewestelijke autoritoiten bij voorbeeld
meer bijzonder op de noodzakelijkheid, cm toe te zien dat
geene verspilling van de krachten dur bovolking plaats
hebbe voor werken van twijfelachtig nut of tot verfraaijing,
waaromtrent de inzigten der zich opvolgende ambtenaren
dikwerf aanmerkelijk verschillen. Inzonderheid werd gewezen op de misbruiken, die in dit opzigt soms plaats
hadden bij het aanleggen, het ophoogen en met steunen
of graszoden beleggen van dijkjes lanps de wegen, het
graven of verbreeden en uitdiepen van goten en het gelijk
maken of ophoogen van passarterreinen.
Afgewezen werden eenige voorstellen die de strekking
hadden om door de bevolking nieuwe passarloodsen te doen
(t) Er zijn thans registers aangelegd (bek; ^chtigd bj) een Indisch
besluit van 29 September 1874), waarin alle bestaande perdikandessa's zjjn vernield, zoomedc de vrijstellingen van heerendiensten,
landrente en andere lasten, welke de ingezetenen dier dessa's volgens gebruik genieten. Het aantal perdikan-dessa's zal voortaan
niet kunnen worden vermeerderd zonder uitdrukkelijke magtiging
der Kegering.
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boawen. Do Indische Regering bleef' namelijk vasthouden
aan het aangenomen beginsel (zie vorig verslag. blz. 227),
om alleen nog heerondiensten te vorderen tot het in stand
houden der bestaande loodsen, voor zoo ver deze door
gewoon onderhoud oi' kleine horstollingen in stand kunnen
blijven. Ook word niet getreden in hut voorstel van ean
resident om te verklaren, dut het aangenomen beginsel
niet van toepassing is wanneer do bouw of do herstelling
van passarloodsen geheel buiten kosten van het Gouvornement kan geschieden, hetzij geheel in hoorondioost,
dan wel gedeeltelijk in hoerendionst en overigens door
vrijwillige bydragon in arbeid of' materialen van de
bandelaars, die gewoonlijk op den betrokken passar verkoopen. De Indische Regering was namelijk van oordeel,
dat eene zoodanige beslissing er toe zou kunnen leiden dat
op vele plaatsen passarloodsen in heerendionst werden
gebouwd, zonder dat met de wenschen der bevolking veel
rekening werd gehouden.
Van de in April 1874 gemaakte bepalingen aangaande
de oprigting van meerdere pasangrahans is reeds hooger
gewag gemaakt (bladz. 75). Op eenige districtshoofdplaatsen
in de Preanger regentschappen en ook op andere plaatsen
in de nabijheid der koffijtuinen werden, behalve do pasangruhans, nog afzonderlijke woningen vojr do regenten aangetroften, bonovens pondohks voor de (Voormalige) hoofdgecommitteerden bij de kof'fijcultuur. Deze pondohks zijn
in het afgeloopen jaar ingetrokken, terwijl tevens werd
bepaald dat voortaan bij de pasangrahans geene afzonderlijke woningen voor de regenten meer gebouwd en
onderhouden zullen worden, en dat indien deze lolandsche hoofden de b 'staande gebouwen wenschen te bohouden, zij dit uit eigen middelen zillen moeten doen.
By de hulpgevangenis te Buitenzorg en bij oen paar
inrigtingen voor de verpleging van zieke inlanders aldaar,
bleken nog dagelijks een 26tal heerendienstpligtigen gebezigd
te worden , in strijd met de bestaande heerendienstregeling.
Deze onregelmatigheid zal in 1876, ten gevolge van vermeerdering van hot bezoldigd personeel, een einde nemen.
Voorts wordt onderzocht of wolligt ook elders dergelijke
onregelmatigheden bestaan, waaraan een einde moot worden
gemaakt.
I n de residentie Krawang werd in 1874 de vaste bewaking van de districtsgevangenis te Wanayassa ingetrokken en vervangen door eene bewaking naar gelang der
behoefte, en zulks omdat zelden gevangenen daarin worden
opgenomen en alzoo eene geregolde dagelijksche bewaking
onnoodig was.
Op het beginsel om bij de werkzaamheden dor triarfgulatie geen hulp te doen verleenen door heerendienstpligtigen
(zie het vorig verslag, bladz. 75/76), zag de Indische Regering
zich genoodzaakt eenige uitzondering toe te laten voor
die gevallen, waarin , ondanks herhaalde pogingen ook van
het plaatselijk bestuur, vrije lieden zelfs tegen een rnim
loon niet te bekomen zijn. Men heeft er over gedacht om
voor die werkzaamheden dwangarbeiders te bezigen, maar
daarvan is moeten worden afgezien, ook met het oog op
de moeijelijkheid om de veroordeelden te bewaken. De
heerendienstpligtigen, die gebezigd worden, zullen ruim
betaald en, bij verblijf in koude bergstreken, van dekens
voorzien moeten worden, terwijl hunne verstrekking in
geen geval zal mogen geschieden dan op een gemotiveerden
lastbrief van deu resident.
Van de bevoegdheid om zich voor het verrigten van
heerendiensten door anderen te doen vervangen, wordt veelvuldig gebruik gemaakt. De betaling, die de remplacanten
genieten, is gewoonlijk f 0,20 tot f 0,50 voor elke opkomst,
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of 20 ü 25 pikols p.idi dan wol ± .'30 pikols gepelde djagoen"
' s j a a r s . Een bezwaar togen het bestaande gebruik is dit,
dat de plaatsvervangers dikwijls oude lieden of half volwassen zyn.
Omtrent de heerondiensten op de particuliere landen
(waarover zie laatstolijk het verslag van 1873, bladz. 95)
z'rjn geene bijzonderheden gumold. Ov'er het onlangs bevolen
onderzoek naar den toestand, ook wat de heerendiehstcn
betreft, op do niet door hot reglement van 1836 (Indisch
StaatMad n°. 19) boheerschte particuliere landen (beoosten
de Tjimanok) wordt lager gehandeld in hoofdstuk O , afd. I ,
§ 1, sub 4°. Aanteokening verdient overigens, dat bij gelegenheid der jongste herziening van den aanslag in do
verponding, is uitgemaakt (Indisch besluit dd. 28 Julij
1874, n°. 44), dat de heerondiensten op do particuliere
landerijen worden gerangschikt onder de inkomsten dier
landen on mitsdien in aanmerking moeten gebragt worden
bij den aanslag in de verponding.
§ 2.

Buitenbezitüngen.

Bij de voor verschillende buitenbezittingen uitgevaardigde
regelingen omtrent do persoonlijke diensten der inlandsche
bevolking , was niet of niet genoegzaam gelet op de diensten
die noo lig konden zijn voor marcherende troepen of alleen
reizende militairen. Daarom is alsnog, bij ordonnantie van
3 Mei 1875 (Indisch Staatsblad n°. 110), bepaald, dat de
verpligting tot verstrekking van huisvesting en onderhond
aan troepen of personen op marsch, behoorende tot het
leger, en van transportmiddelen aan dezen en aan alleen
reizende officieren en militairen, een on ander op d r n
voet der rogelen en tarieven bedoeld bij Indisch S t a a t s blad l ü 7 2 , n°. 185, rust op de inlanlsche en met haar
gelijkgestelde bevolking in Nederlandsch Indio , tenzij van
gouvernementswege bijzondere voorzieningoi worden genomen.
Overigens zijn de navolgende bijzonderheden te vermelden omtrent de heerendiensten in sommige gewesten.
Volgens het getuigenis van den gouverneur van Sumatra's
Westkust zijn , over het algemeen , de in dat gouvernement
door do bevolking te praesteren persoonlijke diensten , die
steeds tot het strikt noodzakelijke worden beperkt, niet
bepaald drukkend te noemen , vooral niot ffdert aan do
aannemers voor den afvoer der koffij do verpligting is opgelogd om tevens te voorzien in het vervoor van in dienst
reizende ambtenaren en militairen en hunne goederen. Ook
wordt het oproepen der dionstpligtigen steels zoo geregeld
dat zij in den plant- en oogsttijd dor padi zoo min mogelijk behoeven op te komen.
Het in orde houden der trans portwegen , die in de residentien Padangsche Bovenlanden en Tapanoeli meest door
geaccidentoerd terrein loopen , vordert echter over 't algemeen veel werk en is hier en daar , wegens de schaarschte
der bevolking, zelfs bezwarend te noemen. Het Gou vornement komt ochter dikwerf in dien arbeid te hulp , onder
anderen ook door hiertoe dwangarbeiders te benuttigen
(verg. bladz. 67).
De in 't vorig verslag bedoelde voorstellen omtrent eene
nieuwe, door do Regering vast te stellen, regeling der
heerendiensten in dit gouvernement zijn nog in bewerkin".
Met verwijzing naar de mededeelingen in het vorig
verslag (bladz. 77) wordt hier oen overzigt gegeven van
do diensten ten behoeve van den Staat gedurende 1874 ie
do adsistent-residentie Benkoelen gevorderd.

1875—1876.

82
koloniaal verslag van 1875.

Beschikbaar
getal
AFDEELINGEN.
dienstpligtigen.

Ommelanden van Benkoelen

.

A A N T A L DAG D I E N S T E N G E P R A E S T E E R D :
voor
onderhoud
van
wegen en
bruggen.

voor vervoer
van
goederen van
gouvernementsambtenaren.

tot wering
van

Mi

TOTIAL.

overvaarten.
rampen.

4 560

64 510

1 144

•

ii

65 654

2 801

36 753

2712

i

»

39 565

3 706

104 000

2 500

n

ii

106 500

5 250

197 000

2 000

1700

4 350

205 050

5 299

93 623

1320

»

11 680

106 623

i

1095

6 625

Pasoemah Oeloe M a n n a .

.

•

599

5 440

90

Oeloe Loea8 en Kauer

.

.

2 498

80 000

380

600

»

30 980

5174

25 376

653

392

»

26 321

10 799

2 692

.

.

.

29 887

556 702

Over 1878 was het cyfer.

.

29 374

497 656

Totaal .

Gemiddeld werden dus ruim 19 dagdiensten per hoofd
v e r r i g t , tegen 18 in 1873. Wederom werden verreweg de
mei-ste heerendiensten uitsluitend gevorderd voor het ondei houd der uitgestrekte wegen. De diensten voor het vervoer der goederen van gouvemements-ambtenaren (anterandiensten) zullen moeten blijven bestaan op de binnenwegen ,
raam' op den grooten weg door het gewest, die voor voertuigen bruikbaar wordt gemaakt, kunnen vervallen , naar
mate bedoeld werk vordert. Bij den aanleg van dien weg
worden , bebalve de heerendienstpligtigen, ook dwangarbeiders gebezigd, ten einde de taak der bevolking eenigzins te verligten.
Het in 't vorig verslag (bladz. 78) genoemde wegenfonds
ter hoofdplaats Benkoelen is ingetrokken bij de ordonnantie
van 9 December 1874 (Indisch Staatsblad n c . 276), waarby
n u , ter vervanging van de gowestelijke voorschriften van
1864 , eene wettelijke regeling is gemaakt omtrent de belasting in geld (f 2 per hoofd), door de inlanders en vreemde
Oosterlingen te Benkoelen op te brengen , in stede van
heerendiensten ten behoeve van den aanleg en het onderhoud van wegen en bruggen.
Zoo als blijken kan uit de opgaven in het vorig verslag
(bladz. 78), staan de heerondiensten in de residentie P a Iembang, voor zoover zy voor de bevolking bezwarend
geacht worden , in naauw verband met het transportstelsel.
Wegen, die voor voertuigen geschikt zijn, bestaan hier
nog slechts by uitzondering; de communicatie tusschen de
hoofdplaats en de binnenlanden van Palembang heeft grootendeels plaats langs de uitgestrekte rivieren en voor het
overige langs voetpaden. Ambtenaren en militairen moeten
mei hunne goederen over groote afstanden (zie Indisch
Staatsblad 1865 , n°. 88 en 146) de rivieren op-of afgeroeid
worden , en hunne goederen moeten verder over land gedragen worden. Dit geschiedt door heerendienstpligtigen ,
en het is duidelijk dat de arbeid , die — vooral ten behoove der militaire transporten naar en van de posten in
de bovenlanden — van hen gevorderd wordt, niet ligt is.
Zoowel in het belang der bevolking als in het belang van
's lands dienst — die belemmerd wordt door de gebrekkige
communicatie tusschen de verschillende civiele en militaire
posten in het uitgestrekt gewest — is het volstrekt noodig
de transportmiddelen te verbeteren. Heeft die verbetering
plaats gevonden, dan zullen een aantal heerendiensten van
zelf kunnen vervallen ; maar zonder voorafgaande verbetering der transportmiddelen schijnt eene vermindering der
heerendiensten in Palembang niet wel uitvoerbaar, en eene
regeling dier diensten , gelijk sedert 1867 voor verschillende

17125

niet afzonderlijk opgegeven
0e zamen 33 810)

587 318
531 466

buitenbezittingen heeft plaats gevonden, voorbarig. Daarom
is voor 's hands van zulk eene regeling afgezien , maar is
de Indische Regering uitgenoodigd om het mogelijke te
doen ter verbetering der wegen, en om te laten onderzoeken of de rivieren in alle jaargetijden voor kleine
stoombooten bevaarbaar zijn. Naar mate de wegen voor
voertuigen geschikt worden gemaakt, zullen de transportdiensten te land kunnen verminderen, terwijl ook bijna
geen transportdiensten te water meer gevorderd zullen
behoeven te worden wanneer een stoomvaartdienst op de
rivieren wordt georganiseerd. Inmiddels zal in de transporten reeds eene niet onbeduidende vermindering worden
gebragt door intrekking van den militairen post te Moeara
Doea, met welks bezetting de post te Bandar zal worden
versterkt.
Aan maatregelen die tot verligting der dieasten van de
Palembangsche bevolking strekten, heeft het in den laatsten tijd niet ontbroken. Als zoodanig moeten hier vermeld
worden : de opheffing van een 64tal pasangrahans en passantenhuizen (welke gebouwen in beerendienst opgerigt,
onderhouden en bewaakt worden); de verpachting der meeste
overvaarten (tot dusver door heerendienstpligtigen bediend);
de intrekking der anteran- (transport-) diensten ten behoeve
der inlandsche ambtenaren; en de beschikbaarstelling van
paarden voor het vervoer van postpakketten.
T e r hoofdplaats Palembang is voor den eigenlijk gezegden koelie-arbeid aan wegen en bruggen onbetaalde
heerendienst verschuldigd, maar de heerendienstpligtigen
stellen meestal plaatsvervangers, voor welke, volgens schatting van den resident, gemiddeld ' s j a a r s f 15 per gezin
wordt betaald. Voorts wordt jaarlijks f 3 per heerendienstpligtig gezin aan den lande (vroeger — zie verslag van 1878,
bladz. 188 — aan een stedelijk fonds) opgebragt, ter vergoeding van hetgeen, ten behoeve van het onderhoud van
wegen en bruggen, wordt uitgegeven tot aankoop van materialen en betaling van ambachtslieden.
Behalve ter hoofdplaats , wordt in Palembang alleen in de
doesson Soengsang eene belasting (f 14's jaars per gezin) als
compensatie voor gedeeltelijke vrystelling van heerendiensten
betaald [Indisch Staatsblad 1864, n°. 150).
In de residentie Banka geschiedt het vervoer van gouvernementsreizigers, goederen en gelden zooveel doenlijk
over zee, en zulks om de verpligte diensten der bevolking
(Indisch Staatsblad 1868, n°. 78) te verligten. De pogingen
om daar , waar dit vervoer over land — en dus door dienstpligtigen — geschiedt, daarin by uitbesteding of door middel
van vrijwilligers te voorzien, zijn vruchteloos gebleven..
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Echter ia bot, na vooi moeite, gelukt om voor het laden ep
lossen van schepen vrijwillige koelies te vinden), zoudat
dit werk thans bgpa uitsluitend buiten heorendieflsi plaats
vindt.
Omtrent de voorstellen tot regeling der persoonlijke diensten in de adsistent-residentie Billiton (zie vorig verslag,
blndz. 79) zijn den adsistent-resident nadere inlichtingen
gerraagd. Ten aanzien van het houden van wachten (zoogenaamde gardoe-wachten) te Tandjong Pandan en op de
dbtiicts-hoofdplaatsen werd by gewestelijke keur een regiement vastgesteld (Javasche Courant van 17 Maart 1874).
In de residentie Sumatra's Oostkust worden ten behoeve
van bet Geuvernemeat geepe hoerendiensten gepraesteerd.
De inlandsohe vorsten kunnen de bevolking alleen oproepen
voor de landsverdediging en hebben rogt op hulp bij het
bouwen hunner buizen en het vieren van feesten in hunne
familie. Voor liui.ssolijke diensten kunnen zij niet over de
bevolking beschikken.
De heerendiensten in de residentie Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo zijn van weinig beteokenis. In 1874
werden tegen betaling 42120 en zonder betaling 798480
of in het geheel 840600 dagdiensten verrigt door ongeveer
85 378 dienstpligtigen.
De heerendiensten, welke in het gouvernement van Celebes en onderboorigheden van de bevolking worden gevorderd volgens de voorloopige regeling, vastgesteld bij Indisch
Staatsblad 1868, n°. 1 9 , leverden ook in 1874 geenerlei
bezwaar op. Hoeveel dagdiensten gedurende het algeloopen
jaar werden verrigt in 't geheel en gemiddeld per huisgezin,
blijkt uit bet volgende staatje:

! Gemiddeld
aantal
gepracsteerde . ,.
1 dagdiensten
huisgezinnen.
dagdiensten. Iperhuisgezin.
Aantal

AFDEELINGEN.

Makassar, onderhoorigheden en eilanden

Aantal

8 348

9 742

ruim

1

Noorderdistricten .

.

16 732

109 050

6

Zuiderdistricten.

.

.

14139

394 952

byna 2 8

Oosterdistricten.

.

.

15 100

527 960

.»

35

12 493

210 812

i

17

.

66 812

1252 516

In 1873 was het cijfer.

66 205

1 143 462

Totaal
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LANDELIJKE INKOMSTEN;

§ 1.

Landelijke

Java

en

ruim 18
»
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inkomsten.

Madura.

Landrtnte.
Omtrent den aanslag der lnndrente, die in
1873 voor vijfjaren werd vastgesteld , is in dit verslag weinig
of niets mede te doelen. De cijfers van den aanslag kunnen
wel is waar jaarlijks wijzigingen ondergaan door het belastbaar worden van sawah's in het vierde oogstjaar, door
uitbreiding der woonerven enz. (zie noot 1 op bladz. 84
van het vorig verslag); maar uit de Indische berigten blijkt
niet welke wijzigingen in 1874 hebben plaats gevonden.
Uil verschillende gewesten wordt gemeld dat de bevolking
de vastheid van den aanslag waardeert. Eveneens wordt
door verscheidene residenten geconstateerd dat do aanslag
matig on de landrente voor de bevolking niet drukkend is.
Volgens de nieuwe verordeningen omtrent de landrente
moet, ter voorbereiding van een volgenden aanslag (na
1877), telken j a r e een vijfde der bouwgronden van elk ge-

wast, waar nog geene statistieke opneming heelt plaats geh a d , worden opgemeten en moeten dessa'sgowijze aanteekesingen gehouden worden van de gemiddelde opbrengst
der velden en van den gemiddelden laagsten prijs der pa/U.
Of er opmetingen hebben plaats gehad , blijkt uit de Indische
burigten n i e t , dan alleen wu.t IJanjoowangi betreft, waar
zij gezegd worden gerogeld voortgezet te zijn. De aanteukeningen (voor welke door de Indische Regering modelstiiten zijn vastgesteld) schijnen echter regelmatig te zyn
gehouden. Ter bepaling van de gemiddelde opbrengst der
velden i s , overeenkomstig de van regeringswege gegeven
w enken , bet, middel van pnoefsueden te baat genomen. De
bouwgronden der dessa's worden in blokken verdeeld, naar
mate van hunne productiviteit, en op ieder blok worden
proefsneden genomen waaruit de opbrengst der gronden in
het geheele blok wordt berekend. In de Preanger regentschappen bleek evenwel de zamenvoeging der verschillende
grondstukken in blokken onraadzaam, omdat de productiyiteit der grondstukken , al zijn ze nog zoo digt bij elkander gelegen, te veel uiteenloopt.
Wat de repartitie der land rente betreft, het behoeft — na
hetgeen in het vorig verslag omtrent den aanslag is gezegd —
n nauwelijks te worden opgemerkt dat zij t h a n s , evenmin
als vroeger, op een vasten grondslag berust. Zy wordt nog
grootendeels beheerscht door het bülykheidsgevoel der dessahpofden en het gemeen overleg tusschen hen en de belas*
tingschuldigeD. De controle van districtshoofden en ambtenaren bij het binnenlandsch bestuur kan , wegens het gemis
van de noodige gegevens , niet anders dan gebrekkig zijn.
Verscheidene residenten rapporteren dat het voor de dessahoofden moeijelijk of, zonder hulp van districtshoofden en
Europesche ambtenaren , niet mogelijk is om bij de repartitie de vermindevingen of vermeerderingen behoorlijk toe
te passen , welke het cijfer van den aanslag ondergaat door
afschrijving wegens misgewas en vrijstelling wegens het
onbeplant blijven van gronden , of door de verdeeling over
vyf jaron van een gedeelte der verhooging, die in 1H73
in den aanslag van vele dessa's gebragt is (art. 14 der ordonnantie van 3 April 1872, Indisch Staatsblad n°. 66)
Hoewel in verreweg het grootste gedeelte der dessa's
een repartitiestaat — volgens Indisch Staatsblad 1874,
n°. 65a, in do plaats getreden van het eerst voorgeschreven
dessakohier — door of van wege de dessahoofden werd
aangehouden (zooals trouwens ook vroeger wel plaats vond),
kon dit toch wegens gemis van personen die schrijven
konden, en de onmogelijkheid om zoodanige personen uit
naburige dessa's te verkrijgen, niet geschieden in:
1928 van de 2074 dessa's in Rembang;
1595 » n 5268
»
• Soerabaija;
481 n » 1793
»
» Pasoeroean;
208 >• » 1370
»
» Baojoemus;
2275 i) i) 3261
»
» Kadoe.
In de overige gewesten (behoudens de Preanger regentschappen) wordt overal — niet uitzondering alleen van
eenige dessa's in Pekalongan — de repartitiestaat «angehouden , voor zoover de dessahoofden niet do voorkeur
geven aan het aanvankelijk ingevoerde dessakohier. Dit
laatste is het geval in eenige districten van Krawang ,
Pekalongan en Samarang.
In de Preanger regentschappen is geen repartitiestaat
noodig; immers daar is «ie individuele aanslag ingevoerd;
men heeft er een nominatieven legger der klassificatio en
de in dat gewest behouden aanslagbiljetten zijn uittreksels
uk dien legger.
De nieuwe verordeningen worden algemeen thans niet
gunstigor beoordeeld dan verleden j a a r . (1) Als een voorschrift dat ieder j a a r tot bezwaren aanleiding geven moet,
wordt onder anderen genoemd art. 10 der ordonnantie van
(1) In het verslag der Commissie van Rapporteurs uit de Tweede
Kamer betreffende het vorig verslag is de vraag gesteld: waaraan
de teleurstelling is te wijten, welke de nieuwe verordeningen hebbeu
opgeleverd. Een volledig antwoord is bezwaarlijk te geven; maar
uit do mededeelingen in het vorig verslag is af te leiden, dateene
voorname oorzaak van teleurstelling hierin gelegen was, dat de
nieuwe verordeningen de beschikking vorderden over gegeveus, die
niet tijdig verzameld werden of konden worden, en over ambtelijke
werkkrachten, die vooral de inlandsche maatschappij niet leveren
kon. Overigens deden zich tegen de uitvoering van verschillende
bepalingen moeijehjkheden van specialen aard gelden, die alUuwlf
zijn uiteengezet in het vorig verslag.
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8 April 1872, bepalende dat vrijstelling van landrente,
in geval van misgowas of om andere gewigtige redenen,
alloen door den Gouverneur-Generaal wordt verleend.
Vóór 1873 werd reeds bij den jaarlijkscbon aanslag door
de residenten — die voorbereid werd door een voorloopigen
aanslaa; in de dessa's, kort vóór of kort na den oogst —
rekening gebonden met misgewasson, en bohoei'de dus zelden oeiie formele vrijstelling wegens misgowas gevraagd
te worden. T b a n s , nu de aanslag voor vyf jaren in l:oofd«aak vast is, moet dit dikwijls gebeuren, en bet inroepen
der beslissing van de Regering vordert van de ambtenaren
veel arbeid (voor hot opmaken der processen-verbaal en bet
verschaffen van do \uruischte ophelderingen), terwijl danrmede zooveel tijd verloren g.iat , dat dikwijls het bedrag
't welk eene dessa moet opbrengen , niet bekend is op bet
tijdstip (20 December) , als uiterste termijn voor de betaling der landrente gesteld.
Voor de afschrijving van landrente wegens het onbeplant blijven van gronden (art. 7 der aangehaalde ordonnantie), wordt niet de tusschenkomst der Indische Regering,
maar alleen de beslissing van den resident gevorderd.
Alleen door don resident van Cheribon is opgemerkt dat
ook omtrent die afschrijvingniet tijdig beslist kan worden ,
wanneer de voorgoscln even formaliteiten worden opgevolgd.
Niet zeldzaam deed zich ook weder in 1874 het geval
voor , dat des«ahoof'den de geïnde gelden geheel of g«deeltelijk verteerden in stede van zu bij de oiidercollecteurs
te storten. Cijfers van achterstallige landrente zijn echter
slechts bij uitzondering in de Indische stukken aangotroffèn , en tot dusver is ook nog niet vernomen welke het
juis'o bedrag was van den aanslag over 1874.
Na do voorafgegane modedeelingen van algemeenen aard ,
behoeft nog slechts melding gemaakt te worden van enkele
bijzonderheden, die aan de gewestelijke rapporten zijn
ontleor.d.
In Bantam moest vroeger de oogst ieder jaar te veld
blijven staan, tot dat de taxatien voor den aanslag der
landrente hadden plaats gehad; dat dit thans niet meer behoeft te geschieden, is voor de bevolking een groot voordeol.
In Krawang werd in 1873, bij do klassificatie en aanslag der gronden voor vijfjaren, verzuimd om die gronden
in don legger der landrente op te nemen , welke regelmatig
bebouwd werden, maar in genoemd jaar braak lagen; het
gevolg w a s , dat van deze gronden, hoewel daarvan in 1874
weder geoogst werd, geen landrente is geheven. Het verzuim wordt geweten aan de overhaasting, waarmede de
nieuwe regeling moest worden ingevoerd; door een suppletoiron legger zal het voor 1875 en volgende jaren worden
hersteld. Men is er in deze residentie niet in geslaagd
eenigzins juiste gegevens te verkrijgen omtrent de opbrengst
der landrentepligtige woonerven.
In Samarang behoefden in de afdeeling Demak geene
vrijstellingen wegens misgewas te worden verleend, noch
afschrijvingen wegens het onbeplnnt blijven van gronden
te geschieden; wel daarentegen (voor een bedrag van omstreeks f 50 000) in de afdeelingen Ambarawa en Goeboek ,
die zich van de in 1873 ondervonden tegenspoeden nog niet
zoo volledig hersteld hadden als üemak.
Do resident van Soerabaija berigt dat in zijn gewest
slechts een gering aantal der verrigto proefsneden (tot het
constateren der productie voor een volgenden aanslag) door
de controleurs bij het binnenlandsch bestuur kon worden
geverifieerd, omdat zij met andere werkzaamheden o verladen waren. Bij het einde van 1874 was in dit gewest
van den aanslag een bedrag van f 9930 niet aangezuiverd ,
waaronder evenwel begrepen is de som der voorgedragen
vrijstellingen, omtrent welke nog niet door de Indische
Regering was beslist. Een gedeelte van den achterstand
werd reeds in het begin van 1875 betaald. In het regentschap Sidhoardjo werd, met magtiging der Indische Regering, de aanslag voor 1873 ook in het jaar 1874 toegepast , en niet opgelegd de over vijf jaren verdeelde
verhooging (art. 14 der ordonnantie van 3 April 1872),
omdat do Europesche en inlandsche ambtenaren van oordeel waren dat de bevolking daardoor zou worden bezwaard.
De Indische Regering heeft echter bepaald dat in de jaren
1875-1877 de landrente volgens den vastgestelden aanslag
moet worden opgebragt.
In Pasoeroean was bij het einde van het jaar de ver-

schuldigde landrente geheel betaald op een bedrag van
slechts f 4C7 na.
In Bezoeki bedroeg do achterstand f 8000, maar hiervan werd in hot begin van 1875 reeds voel aangezuiverd.
Grootendeels was die achterstand hieraan te wyten, dat
do bevolking in dit gewest moeite hooft om zich gangbare
munt te verschaffen tegen inwisseling van bot oude kopergeld , dat nog altijd in groote hoeveelheden in omloop is.
In Baujoewangi was by het einde van 1874 nog f 34 G36
aan te zuiveren, maar men verwachtte dat dit bedrag even
geregeld zou binnen komen als de f 53 4 0 8 , die bij bet einde
van 1873 achterstallig waren en sedert, op f 22 na, betaald
zijn. De aoiiterstand betrof voor het grootste gedeelte
de voor de tuinen on woonerven verschuldigde landrente ,
die niet zoo gemakkelijk te innen is als do landrente van
de sawah- tegal- en gogovelden. Ter voorbereiding van een
volgendon aanslag worden in dit gewest niet alleen opmetingon en proefsneden verrigt, maar ook aanteokeningen
gehouden van de op elk grondstuk verkregen opbrengst.
In Banjoomas kwam van do voorgeschreven aanteekeningen weinig of niets, ten gevolge van verplaatsing of
ontstentenis van controleurs.
Uit Hagelen wordt berigt dat de nieuwe ontginningen
en de veranderingen in den cultuurtoestand der gronden
eene aanmerkelijke wijziging hebben gebragt in do cijfers
van den aanslag der landrente, zoo als die in den legger
der klasï-ifieatie voorkomen. Men hooft daarom een afzonderlijken legger voor don aanslag van 1874 gemaakt. Daar
de oogst der rawavelden grootendeels mislukte, moest vryItolling van een gedeelte der verschuldigde landrente worden
gevraagd.
*
De dossahoofden in de afdeelingen Temanggoeng en
Magelang van de residentie Kadoe gaven aan do landrentepligtigen geregeld kwitantien af voor de door hen
betaalde sommen; van bestuurswege werden die kwitantien
van tijd tot tijd vergeleken met de sommen, welke door de
dessahoofden bij de ondercollecteurs gestort waren.
In de afdeoling Ngawi van de residentie Madioen moest
een bedrag van f 53 000 aan landrente wordon afgeschreven
wegons het onbeplant blijvon van gronden; hetlandbouwbedrijf gaat daar, vooral in do districten Djero en Djogorogo, achteruit, en verscheidene huisgezinnen verwisselen dit bedrijf met een ander. Terwijl in de andere
afdeelingen van het gewest bij het einde van 1874 van de
verschuldigde landrente slechts f 2000 niet betaald waren ,
bedroeg de achterstand in Ngawi f 33 000, hoewel hier
het middencijfer van den aanslag veel lager is dan in de
andere afdeelingen.
I n Kediri kost het moeite betaald to krijgon wat méér
dan in het vorige j a a r moet worden opgebragt ten gevolge
van de verdeeling, bedoeld bij art. 14 der ordonnantie
van 3 April 1872. Vandaar eenige achterstand, waarvan
het bedrag echter niet wordt opgegeven.
Op Madura (afdeeling Famakassan) is aan den ondercollecteur het toezigt op de proefsneden opgedragen , omdat
deze ambtenaar gedurende een groot gedeelte van het j a a r
de handen vrij heeft; de bevolking toch betaalt hier de
landrente gewoonlijk eerst tegen het einde van het jaar.
Ten slotte moet hier nog met een woord worden meiding gemaakt van den stand van het onderzoek naar de
inrigting en weiking van het landreulectekol in Bombay,
bedoeld op bladz. 80 van het vorig verslag. De daarvoor
aangewezen controleur is — na de noodige voorbereidende
studiën te hebben gemaakt met behulp van hetgeen over
de landrente in Bombay gepubliceerd is, en na zich, door
een verblijf in verschillende gedeelten van J a v a , naauwkeurig bekend te hebben gemaakt met de uiteenloopende
toestanden in de verschillende gewesten, — in den aanvang van 1875 naar Britsch Indie vertrokken. Hij is begonnen mot nasporingen te doen omtrent de landrenteregelingen in Madras, en heeft zich , na een verblijf van
twee maanden aldaar, naar Bombay begeven.
Belasting op vischvijvers. De voorstellen tot regeling dezer
belasting, waarvan in 't vorig verslag sprake w a s , zijn in
Indie nog in behandeling. Uit het onderstaande vijfjarig
overzigt van den aanslag der belasting kan blijken dat zy
in de 12 gewesten waar zy werkt, allerwege vrij stationair
blijft.
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GEWESTEN.

Bantam

IH7Ü.

f

2 708,00

1872.

1871.

f

2 837,00

2 490,82

2 623,43

10 440,00

10 337,00

641,44

617,94

13 887,00

11 271,00

13 342.00

Proanger regentschappen

—

O

(1)

Samarang
Jnpara

205,00

240,00

135,00

210,00

210,00

1 461,00

1 438,00

1 212,00

1 373,0i)

1 450,00

35 958,00

38 781,00

33 596,00

40 681,00

41 3'»5,00

3 058,27

3 574,72 •

Soerabaija

158 582,19

157 974,54»

Pasoeroean

25 032,34

25 049,57

Bezneki

3 709,46

3 656,78

Probolinggo

7 522,43

Madura

1 731.50

Rembang

f
(1)

1871.

2 793,00

Krawang

Tagal

1873

253 415.19

f

3 871,40

3 436,90

156 001,37

163 574,74

167 015,00

24 873,91

25 443,26

25 512,26

8 439,73»

3 589,94

3 523.64

7 471,70

0 319.21

7 292,68

6 854,00

1 629,00

1 740,37»

1 670,87

1910,62

253 882,32

3 219,16»

f

217 318,76»

200 812,15'

264 825,79

In de jaren 1871 en 1872 (vóór de invoering der landrente) worden de houders van vischvijvers in de P u a n g e r
regentschappen aangeslagen in de bedrijfsbelasting.

Vogelnestgrotten. Da aan particulieren verhuurde vogelnestgrotten, in Bagelen , Preanger regentschappen , Japara
en Samarang, bragteu (tegen f' 39 375,13 tn 1873) in 1871
te zamen f 39 477,68 op, waaronder alleen voor de beide
eerste gowosten , waar de grotten voor langen tormijn zijn
verhuurd (vergeljk hat ver-slag van 1873, bladz. 93/100),
respectivelijk f 37 100 en f 2 187.
In de gewesten waar de exploitatio der vogelnestgrotten
jaarlijks wordt verpacht (Soerabiija , Rembang, Bezoeki,
Probolinggo, Bantam, Banjoe-vangi en .Malura), bragt
die verpachting (tegen f124 788 in 1873) in 1874 f158 796
op , waaronder alleen voor Soerabaija en Rembang respectivelijk f 101 064 en f 48 000.
De in December 1873 gehouden verkoop der in 't vorig
verslag bedoelde 1766l/t Amstordamsehe pondon vogelnestjes, waarvan ruim de helft van Patjitan eu Djokjokarta en het overige van Bandjermasin, br.igt op f 7850,50.
In 1874 had geen veiling van vogelnestjes plaats, maar
de in .Januarij 1875 gehouden verkoop van 10893/4 Amsterdamsche ponden (waaronder 9721/4 van Bandjermasin)
gaf eene opbrengst van f 12 065,25. Zoowel in 1873 als in
1874 werden zeer weinig nestjes 1ste soort van de gouvernementsgrotten verkregen, minder zelfs dan jaarlijks
ten geschenke worden gegeven aan den Soesoehoenan van
Soerakarta en deu sultan van Djokjokarta (verg. hot verslag van 1872 , bladz. 58/59), zoodat nog inkoop bij pnrticulieren noodig w a s , die in 1873 te Batavia en in 1871
te Samarang geschiedde.
Buitenbezittingen.
Do buitenbezittingon , waar zoogenaamde landelijke inkomsten door het Gouvernement geheven worden , zijn
voornamelijk — gelijk uit vorige verslagen bekend is —
de residentie Zuider- en Oosteratdeeling van Borneo en het
gouvernement van Celebes en onderhoorigheden.
De aanslag der dzakat of vertiening, die in een groot
gedeelte van eerstgenoemd gewest van hot rijstgewas geheven wordt en naar verkiezing der bevolking in geld of
in natura kan worden opgebragt, wordt opgegeven over
1874 te hebben bedragen als volgt :
gantangs of f 83 168
Amoenthai 1 188 102
Doesson en j
29 200
»
»
2 336
Bekompai j
Kween
21791
»
»
2 179
Martapoora
312 673.50
..
n
26 970
te zamen 1551766.50 gantangs of f 114 653
waarvan in 1874 is betaald f 106 158.

Over 1873 beliep de aanslag 1 6'i4 207 gantangs, t e r
waard? van f 122 896. Daarvan werd f 122 057 (voor
1 656 300 gantangs) in geld opgebragt.
Onder do D.ijaksche bevolking van het vroegere sultansrijk en in de landschappen Prnmassan A l a y , Pramassan
Amandit en Bentoet zijn, onder verschillende benamingen,
nog eenige andere weinig beduidende heffingen in natura
in werking gebleven , die hetzij in padi , hetzij in was ,
stofgoud, vogolne-ten enz. moeten wonion gekweten. De
opbrengst daarvan is echter niet volledig opgegeven. (Omtrent don verkoop dezer vogelnesten te gelijk met het product van sommige gouvornomontsgrotten op J a v a , zie men
hot hooger aangeteekendo in doze paragraaf).
Over de plannen tot herziening van het belastingstelsel
in do residentie Zuider- en Oo>teraldeeling van Borneo
zio men lager hoofdstuk J I , afd. I , § 4 b.
Ten aanzien van do landelijke inkomsten in hetgouvernemont van Celebes zijn over 1874 geeno genoegzaam volledigo opgaven ontvangen. Bedoelde inkomsten bestaan
voornamelijk uit : 1'. de padi-vertiening (Indisch Staatsblad
1824, n°. 31 n), welke in het geheele gouvernement werkt,
met uitzondering van do onderhoorige eilanden on enkele
andere gedeelten; in de afdeeling Zuiderdistricten worden
ook de suikerrietvelden en zoutpannen in de vertiening
aangeslagen; 2 \ do tesang, of heffing van 1 /, van het gewas
van sommige in gebruik gegeven gouvernoments-pudivelden, waarover lager; en 3°. do zoogenaamde koffijbelasting
in de borgregentschappen der afdeeling Noorderdistricten
(zio Indisch Staatsblad 1803, n°. 165 en 1873, n°. 29) (l).
Weinige maanden geleden heeft de verbetoring van hot
belastingstelsel in hot gouvernement van Celebes een punt
van onderzoek uitgomaakt, en bij die gelegenheid is overwogen, of het niet de voorkeur verdiende voor de vertioning eene algemoene hoofdelijke belasting te doen in de
plaats treden. Van dit denkbeeld is echter, op grond dat
de van ouds bestaande belasting telken jare zonder bezwaar
wordt opgebragt, afgezien. Daarentegen is den GouverneurGeneraal vrijheid gelaten om te gelegener tijd de zoogenaamde koffijbelasting (voor 1875, met afwijking der oorspronkelijke regeling, weder behouden op het verlaagd
(1) Door de Sandjaische bergregentschappon Manipi, Toeroengan
en Manimpawooi moet, sedert hunne inlijving bij het gouvernementsgebied (afdeeling Oosterdistricten), MM jaariyksche schatting
worden opgebragt van GO pikols koflij, «tan wel f 25 voor eiken,
niet geleverden pikol (vergelijk o. a. het verslag van 1862, blz. 135) ,
en overigens door het landschap Malolo eene zekere hoeveelheid
bamboe 'sjaars.
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bedrag van f' 3 per huisgezin, Indisch Staatsblad 1875,
n p . 6»), door eane hetere heffing te vervangen (1) (zie
nader over een en ander hoofdstuk 9 1 , t. u. p.).
Omtrent de tesang-heffing is liet volgende aan te toekenen.
I n de afdoding Noorderdiatricten en in Tello (afdeeling
Makassar) bezit hot Gouvernement padiveldon in eigendom ;
ïu Tello z ij i! dit «lts aun den vroegeren leer vorst toekomende ornaments- (ambts-) velden, die in der tyd door de
inlijving van dat landschap bij het gouvernomentsgebied
domein van den Staat zijn geworden. Deze gouvernementspadivelden worden door het Gouvernement ter bewerking
in tesang, d. i. tegen opbrengst van V3 van den oogst,
afgestaan aan zoodanige personen uit de bevolking, dio
minder padi velden bezitten dan zij kunnen of willen bewerken. Ofschoon de bedoelde velden telkens aan anderen
kunnen worden gegeven, laat men ze in den regel, wanneer
de persoon die ze bewerkt er trouw de tesang van betaalt,
ook verder door dezen bewerken. Dergelyke uitgifte in
tesang, waarvoor zich altijd meer gegadigden aanmelden
dan gebruikt kunnen worden, geschiedt op Celebes zoowel
door de eigenaars van particuliere landeiijen als door r e genten en andere inlanders die meer velden hebben dan
zy zelf kunnen bewerken. De gouvernements-tesangvelden
in Tello worden geschat gemiddeld jaarlijks een oogst af
te werpen van 10 000 bossen padi. waarvan dus V3 aan
hot Gouvernement komt, hetzij in natura, hetzij in geld;
in het laatste geval naar den maatstaf van f 0,26 per bos
padi, ofschoon de waarde in den handel op f 0,30 is te
stellen. De opbrengst der tesang in Tello zal echter van
1875 af met ongeveer de helft verminderen, daar onlangs
(zie blz. 78) de gouvernements-padivelden voor een gedeelte
bestemd zijn tot apanages van de kamponghoofden in genoemd landschap.
In de Balische landschappen Boeleleng en Djembrana
komen de lnndrente en ook de overige inkomsten dier
regentschappon , in afwachting eener definitieve organisatie
van bet inlandsch bestuur aldaar, voorloopig ten bato van
het Gouvernement, na aftrek evenwel van alle daaruit
volgens de lands-instellingen te bestrijden uitgaven. In
Djembrana bleef van do lardrente over 1873 voor het
Gouvernement slechts overig f 838. Doch voor Boeleleng,
waar de hierbedoelde regeling eerst dagteekent van 1 April
1874 (verg. blz. 78/78), werd de netto opbrengst van dat
middel geschat op f' 10 000 a f 20 000. Hoeveel over 1874
in beide landschappen ter zake van landronte, enz. als
zuiver of onzuiver bedrag in 'slands kas is gevloeid, is
nog niet gemeld.
In vorigo verslagen is reeds sprake goweest van do
voorgenomen verhuring der vogelnestklippen in de adsistentresidentie Benkoelen , daar het geval zich in den laatsten
tijd telkens voordeed, dat de jaailijkscho verpachting geen
gegadigden trok. Het werd waarschijnlijk geacht dat het
afstaan voor langoren termijn betere resultaten zou boloven, en daarom werd de jaarlijksche verpachting, te
rekenen van af 1875, afgeschaft {Indisch Staatsblad 1874
n c . 270) en in 't laatst van December j l . te Benkoelen
eone uitbesteding gehouden voor de verhuring der klippen
in de afdeeling Kroë (de overige werden geacht voor e x ploitatie niet in aanmerking te komen) voor een tijdvak
van 10 jaren. Ken der voorwaarden is dat de inzameling
der nesten op zoodanige wijze geschieden moet, dat ele
productiviteit der klippen behoorlijk worde onderhouden.
Hoewel de exploitatie voorloopig toegezegd weid aan
den eenigen inschrijver, kon echter, uithoofde van een
misslag in .ie uitbestedingsbescheiden, nog niet aanstonds
eene definitieve gunning volgen.
Omtrent de onderhandelingen (zie het verslag van 1873,
blz. 100) wet eenige vorsten op Soembawa gevoerd, met
het doel om voor het Gouvernement do verpligting te doen
vervallen om jaarlijks tegen f 50 per kojan zekere hoeveelheid sapanhout van hen over te nemen, zijn hier te
lande nog geene resultaten bekend. Alleen is gebleken dat
de vorsten van Bima en Dompo waren onderrigt geworden
dat geen sapanbout van gouvernementswege meer zou

woiden afgehaald, en dat zij over hetgeen gekapt mogt
zyn of worden mitsdien naar goedvinden zouden kunnen
beichikken. Eene dergelyke kennisgeving aan den Sultan
van eigenlijk Soembawa werd achterwege gelaten, omdat
met dezen vorst tevens moest worden onderhandeld over
andere wijzigingen in het bestaande contract, die echter
toen nog niet rijp voor hoslissing waren. Nu evenwel de
nieuwe overeenkomst met Soembawa sedert is tot stand
gekomen (zie blz. 23 hiervoren), zal vermoedelijk ook de
zaak der sapanhout-lovering haar beslag hebben gokregen.
De stukken betreffende die overeenkomst zijn nog niet van
do Indische Regering ontvangen. Volgens gedane aankondiging zouden in February 1874 te Batavia nog 3(I66VJ
pikols sapimhout voor 'slands rekening geveild zijn; de
uitslag van dien verkoop is echter niet gemeld.
§ 2.

Bedrij fsbelasting.

De aanslag der bedrijfsbelasting in de betrokken gewesten van J a v a en op Madura bedroeg over 1874 f 1 218 010,
of f 53^16 meer dan in 1873, voornamelijk ten gevolge
van den hoogeren aanslag in Scerabaija, waar het verschil
alleen f 31 301 bodreeg. W a a r in sommige gewesten de
aanslag lager was dan in het voorafgegane j a a r , bopaalde
zich die vermindering meerendeels tot geringe bedragen.
In de Preanger regontsebappen evenwel werd f 6413 minder
verkregen dan in 1873.
De achterstand bij het eind van 1874 bedroeg in 't geheel f 31 895 tegen f 41073 in het vorigo jaar.
Het getal aangeslagenen verminderde, wat de inlanders
betreft, van 387 034 tot 377 4 1 5 , terwijl daarentegen het
cijfer der aangeslagen vreemde Oosterlingen steeg van
28 443 tot 28 695. De verhouding der vreemde Oosterlingen
tot het totaal aangeslagenen bedraagt ruim 7 pet ; in het
totaal bedrag van den aanslag deelden zij echter voor ruim
17 pet.
Voor gewestelijke opgaven zij verwezen naar den staat
bijlage O hierachter, die tevens doet zien de klassen van
betaling waarin de aangeslagenen zijn gerangschikt. Keno
aanteioning van de voornaamste groepen van bedrijven
(over 1873) wordt aangetroffen in bijlage A , n°. I V .
IV.

AGRARISCHE AANGELEGENHEDEN;
AFSTAND VAN GROND.

In het verslag der Commissie van Rapporteurs uit de
Tweede Kamer betreffende het vorig koloniaal verslag
wordt op bladz. 5 gezegd : » De Commissie heeft het pligtniatig geacht do aandacht te vestigen op den ingowikkelden
toestand waarin gedurende den loop der jaren de dusgeraamde » agrarische aangelegenheden" zijn geraakt. Nedergelegd in oen aantal verordeningen, waarvan vele — n a a u welijks afgekondigd — werden gewijzigd, of wier wijziging
wordt overwogen on dio zich voor een deel onderling
vernietigen, is inderdaad de draad, in alle, als uit ééne
wet voorgekomen, verborgen liggende, bezwaarlijk te vatten
en vast te houden. De Regering beslisse in hoeverre de
Indische ingezetenen, ton nutte van wie de agrarische wet
gezegd wordt te strekken, door de gevolgde wijze van
werken zijn gebaat."
Beschouwingen van ielijken a a r d , als door de genoemde
Commissie werden ontwikkeld, hebben ten vorigen jare
aan do;> Gou\ erneur-G nei aal aanleiding gegeven, om,
ook met het oog op eenige kwostiën in de laatste jaren
Lij de toepassing der agrarische verordeningen gerezen,
bij oen besluit van 1 Julij 1874, n c . 4 1 , {'>) aan den
algemeen en

secretaris,

mr. H. D . LEVYSSOHN

NOHMAN,

o. a. op te dragen : » een algemeen plaatselijk onderzoek
op J a v a en Madura in te stellen naar de werking der
agrarische verordeningen, voortgevloeid uit de wet van
9 April 1870 (Indisch Staatsblad n°. 55)"; «door voorlichting en bespreking de uitvoering dier voorschriften te bevorderen en aan te wakkeren"; en r een rapport uit te
brengen omtrent zijne bevindingen , vergezeld van zoodanige
voorstellen als in de ruimste mate kunnen strekken tot
verzekering eener vruchtdragende toepassing van voormelde
wet, waartoe in de eerste plaats wordt voreischt, dat de

(1) De aans'ag over 1872 ad f 6 per huisgezin is voor eenaanzienljjk bedrag (f 5829), wegens onvermogen der belastingschuldigen,
niet invorderbaar gebleken, weshalve daarvan bjj Koninklijk besluit
van 25 September 1874, n'. 11, kwijtschelding is verleend (zie over
(2) Het besluit werd in Maart jl. aan de Tweede Kamer over
het plan daartoe het verslag van 1872, blz. C8).
gelegd; zie gedrukte stukken, zitting 1874—1875. — 1 Ö 7 , n°. 6.
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hervormingen, beter voorkwam om af te wachten of de
bevolking niet uit eigen beweging meer algemeen tot convprsie zou overguan, hetgeen riot onwaarschijnlijk voorkwam, «laar juist de bedneldo (agrarische) hervormingen
de bevolking konden opwekken om tot verdeeling der
gronden te besluiten. Do Indische Regering volhardde bij
haar gevoelen, ook nadat do bi'ide directeuren getracht
luidden haar te overtuigen, dat door hun ontwerp geen
belangrijke greep in (ie huishoudelijke gebruiken der dossa's
gedaan werd, en nadat eenige residenten, op hare uitnoodiging, van hunne zienswijze omtrent de wenschelijkhoid
eener regeling van de Conversie hadden doen blijken. F n
toen nu de straks genoemdo ministeriële missive van
3 Augustus 1872 in Indie ontvangen werd, verwees de
Gouverneur-Generaal in zijn antwoord naar de daar te
lande gevoerde gedachten wisseling, onder opmerking dat
hij eene inmenging dor Regering iu de gemeente-regelingen
omtrent het grondbezit ontijdig achtto en bovendien in
art 7 1 , alinea 2 , van het Regeringsreglement eene reden
tot onthouding vond.
Bij eon nader schrijven van 17 Februarij 1873 kwam
de toenmalige Minister op do zaak torug, en merkte hij
aan de Indische Regering op, dat do bedoeling der missive
Zoo als nit de inhoudsopgave in de onderstaande noot van 3 Augustus verkeerd scheen te zijn opgevat; dat
blijkt, zijn in het door den algemeenen secretaris aange- daarbij oen geheel ander standpunt was ingenomen dan bij
boden ontwerp ook voorschriften opgenomen tot regeling do voorstellen dor beide directeuren; dat namelijk do
der conversie van communaal bezit van grond op Java in Minister, hoezeer overtuigd van de wenschelijkheid dor
individueel bezit. Reeds in het vorig verslag (blz. 89) is oplossing van het communaal bezit, geen regelen verlangde
medegedeeld , dat eene regeling van dit onderworp in Indie om die oplo sing zooveel doenlijk in de hand te werken
was ter hand genomen. Wat ter zake is voorgevallen, en te bespoedigen, maar om te voorkomen dat onregt en
willekeur gepleegd werden wanneer do gronden door de
dient hier eenigzius omstandig te worden vermeld.
bevolking werden verdeeld; en dat art. 7 1 , alinea 2 , van
Bij een brief van 3 Augustus 1872 bragt de toenmalige het Regeringsreglement geen twijfel liet omtrent de beMinister van Koloniën de noodzakelijkheid eener regeling, voegdheid van den Gouverneur-Generaal om bij ordonnantie
in den zin ter aangehaalde plaats in het vorig verslag do hier cewenschte regelen te stellen.
aangeduid, (dus ter voorkoming dat onregt on willekeur
De Gouverneur-Generaal droeg nu aan den nieuw opplaats vonden wanneer de bovolking — zoo als zij doen
mogt — tot do conversie overging), bij de Indische Regering getroden directeur van binnenlandsch bestuur op om eeno
ter sprako. Uit het antwoord, 't welk van haar ontvangen ordonnantie in den bedoelden geest te ontwerpen. Den
werd, bleek, dat het onderwerp reeds sinds April 1872 23sten Junij 1873 bood de directeur eon ontwerp a a n ,
aan de overweging der Indischo Regering onderworpen 't welk de navolgende bepalingen inhield:
dat communaal bezit van bouwgronden in erfelijk indiwas. De toenmalige directeuren van binnenlandsch bestuur
vidii.el bezit kon worden opgolost, zoodra alle deelgeregen van justitie (LEVYSSOHN NORMAN en DER K I N D E R E N ) ,
die belast waren met hot ontwerpen der voor do uitvoering tigden het wenschten;
dat evenwel eerst de bouwgronden moesten worden afder agrarische wet vereischte verordeningen, hadden namelijk den -5sten April 1872 aan don Gouverneur-Generaal gozonderd, wier bezit aan de vervulling van betrokkingon
voorgesteld om eene door hon ontworpen ordonnantie tot bij het bestuur der gemeente verbonden moest blijven,
regeling der convorsie van communaal in individueel bezit tot eon maximum van oen vijfde der communale gronden ;
dat de wij*e van verdeeling aan het dessahoofd on de
te bekrachtigen. Bij de zamenstelling van hun ontwerp
waren do beide directeuren, blijkens de door hen aange- deulgérogtigden werd overgelaten, maar dat do verdooling
boden memorie van toelichting, uitgegaan van de stelling, eerst van kracht werd door de g'edkouring vnn den residont,
dat het Gouvernement geroepen was om de conversie, die die niet zou worden verleend dan nadat door eene conihuns inzions als het noodzakelijk complement der tot stand missie was geconstateerd dat bij do verdooling goono bijgebragte of voorbereide agrarische hervormingen moest zondere belangen waren to kort gedaan.
besch' uwd worden , op de krachtigf-te wijze te bevorderen
Do Indische Regering wenschte omturnt dozo bepalingen
De Indische Regering wees echter het voorstel dor direc- hot gevoelen der hoofden van gewestelijk bestuur te kennen ,
teuren af, daar het ontwerp, haars inziens, een belangrijken en deze werden mitsdien bij ci.culaire van den directeur v.m
greep dei il in de huishoudelijke gebruiken der dessa's, en binnenlandsch besiuur dd. 3 October 1873 tor zake gehoord.
het haar, met het oog op do vele reeds tor hand genomen
In Junij 1874 waren de adviezen dor hoofden van gewestelijk bestuur in overweging bij den Raad van Indio. (2)
Tegen het eind>' u u r maand adviseerde de Raad om oene
Is in <le navolgende titels en paragrafen verdeeld: beslissing omtrent het st.-llen van regelen voor de conversie
(1) Het ontwerp
ont
Van liet vrije en onvrije Staatsdoiiioin.
aan te honden, tot dat de algomeene secretaris het algeTitel
meet: plaatselijk onderzoek naar de werking der agrarische
§ 1. Algemeene bepalingen. (.0 artikelen.)
Van
liet
onvrije
Staatsdomein.
(8
artikelen.)
§ 2.
verordeningen, 't welkdeGouverneui-Gonoranl hem wenschte
S 3. Van liet vr(je Staatsdomein. (5 artikelen.)
op
te dragon, zou hebben volbragt. De Raad voud hiertoe
Titel 11. Van afstand van grond behoorende tot liet vrije aanleiding , omdat, toen zijn gevoelen omtrent eene zoodanige
Staatsdomein.
opdragt door den Gouverneur-Generaal gevraagd w a s ,
8 1. Va- afstand in vollen eigendom. (8 artikelen.)
daarbij was opgemerkt dat du dienstreis van don algemeenen
8 2. Van afstand niet regt van opstal. (2 artikelen.)
secretaris tevens de gelegenheid zou openen om met de
8 3. Van afstand in erfpacht. (18 artikelen.)
§ 4 . Van afstand niet eenig ander zakelijk regt. (1 art.) ambtenaren in nader overleg te treden nopens do conversie
8 5. Van afstand in huur. (1 artikel.)
van het communaal bezit, in het bijzonder tot bespreking
8 6. Van afstand ter ontginning. (8 artikelen.')
van het denkbeeld, door den resident VAN BAAK geopperd,
Titel III. Van de conversie in eigendom van grond, door in- om iedoren doelgeregtigde vrijheid te geven om uit de golanders erfelijk individucel bezeten. (15 artikelen.) meenschap te tredeu.
Titel IV. Van beschikking van inlanders over het onvrije
Het hooger aangehaalde besluit van 1 Julij 1874, n°. 4 1 ,
Staatsdomein.
8 l. Van verhuur van grond aan niet-inlanders. (13 artt.) waarbij de bedoelde opdragt aan den algemeenen secretaris
8 2. Van verpanding van grond door inlanders onderling.
(8 artikelen.)
(2) Deze adviezen — en dus ook het strak te vernielden voorstel
Titel V. Van de conversie van communaal in erfelijk indivivan den resident VAX MAAK — zjjn tot dusver niet aan het opperdneel grondbezit. (8 artikelen.)
bestuur medegedeeld.
Slotbepalingen. (2 artikelen.)

~

thans verspreid liggende bepalingen zooveel mogelijk tot eon
eenvoudig en duidelijk geheel worden vereenigd."
IXJ algemeene secretaris heeft uan de ontvangen opdragt
gevolg gegeven , en den laten Februarij 1875 een rapport
ingediend, vergezeld van oen »ontwerp eonor algemeeno
verordening tot uitvoering van art. 62 van het reglement
op het beleid der Regering van Noderlandsch Indio en tot
verdere voorziening in de agrarische Bungel genheden."
Het doel van dit ontwerp is om de bepalingen omtrent
agrarische aangelegenheden, die thans in verschillende
verordeningen voorkomen , te codificeren, doch teven» op
menig pnnt te wyzigen of aan te vullen. (I)
Het rapport werd om considoratien en advios in handen
gesteld van de directeuren van binnenlandsch bestuur en
van justitie. Tot welke overwegingen hot in Indie aanleidiog heeft gegeven, is tot dusver niet gebleken. De
Regering wacht hot resultaat der overwegingen van de
Indische autoriteiten af. Naar haar oordeel is do codificatie
der ugrarische verordeningen, al kan dio eenig nut hebben , geene zaak van urgeaten a a r d , en behoort niet dan
noodo tot eeno nieuwo wijziging van dio verordeningen te
worden overgegaan.
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verleend w e r d , bevatte dan ook tevens den last om op do
bevolen dienstreis » nader van gedachten te wisselen nopens
het bij de Regering aanhangige vraagstuk der conversie
van hot communaal bezit".
Terwijl dus in Indie nog overwegingen aanhangig waren
betreffende hot stollen van algenieone regelen in den zin,
bij de nunisierielo aanschrijvingen van 3 AugUbtus 1872
en 17 Februari)' 1873 bedoeld, werden in Octobor 1874
hier te lande berigten ontvangen, waaruit bleek d a t , vóórdat
die overwegingen nog tot de uitvaardiging eener ordonnantie hadden geleid, in een aantal dessa's van middonJ a v a do communaal bezeten gronden onder de ingezetenen
werden verdeeld, ten gevolge van de bemoeiingen van den
algemeenen secretaris en van andere ambtenaren, die mui
de bevolking de voordeelen der conversie bespraken en deze
persoonlijk leidden en bestuurden. De dezerzijds bjstaande
overtuiging, dat door zoodanigo inmenging van het Kuropeesc'i gezag feitelijk pressie op de bevolking werd uitgeoei'end, gal' aanleiding tot het meermalen in do StatenGeneraal besproken telegram van 4 November, waarbijden
Gouverneur-Generaal werd verzocht om de reis van den
algemeenen secretaris te doen staken. Schriftelijk werd do
Landvoogd uitgenoudigd om tegen allen aandrang totconversie van de zijde der Europesclie ambtenaren to waken ,
en om geene algemeene verordening uit te vaardigen. dan
na overleg mot het Oiiperbostuur, in den geest van art. '2U
van het Regeringsreglomont. Zoodanig overleg scheen verlangd te moeten worden èn om het groote belang, bij do zaak
betrokken , èn omdat het gebleken was dat in Indie zeer uiteenloopende gevoelens omtrentde gevorderde regeling bestonden.
Toen de reis van den algemeenen secretaris gestaakt
werd , had hij reeds een aantal residentien bezocht. A a n vankelijk (in do residention bewesten Samarang) had hij
zich er toe bepaald om in zijne conf'erentien met de ambtenaren van gedachten te wisselen over eene regeling der
conversie, in het bijzonder met het oog op het voorstel
van den resident VAN BAAK. In Samarang gekomen, vernam hij dat de adsistent-resident van Kendal, bij gelegenheid dat deze was geraadpleegd nopens hst bij de residenten
aanbangig gemaakte vraagstuk der regeling van do conversie,
de zaak iu do dessa's met de bevolking had besproken ,
en toon bespeurd had dat in vele dessa's alle deelgeregtigden
eene definitieve verdeeling der gronden verlangden, maar j
niet wisten dat het hun vrijstond om daartoe ovor to gaan. I
Aan den algemeenen secretaris werd door de ambtenaren j
gevraagd, wat zij in deze omstandigheden doen moesten. |
Hij nu zag geen reden om op eone algemeene verordening !
te wachten, waar eenstemmigheid bij do deelgeregtigden
omtrent do verdoeliug en de wijze van verdeeling bestond,
6D meende dat daar het bestuur helpen moest om de vor- i
deeling tot stand te brengen, en zorgen moest dat door i
begrenzing dor grondstukken en door registors en kaarten j
de wijze van verdeeling behoorlijk werd geconstateerd. Do j
opdragt, die hij bij het besluit van den Gouverneur- |
Generaal dd. 1 Julij ontvangen had, gaf'den algemeenen j
secretaris niet de bevoegdheid om ten deze handelend op
td treden. Per telegram vroeg hij echter van den Gouverneur-Generaal en vorkreeg hij van dezen vrijheid om |
te handelen (de Raad van Indie werd ter zake niet ge- j
raadpleegd): en nu word niet alken iu Kendal, volgons !
regelen door het gewestelijk bestuur (overeenkomstig do
aanwijzingen van den algemeenen secretaris) gesteld , de
COnYBrtie tot stand gobragt , maar ook elders in Samarang |
en in andore resideulion (aanvankelijk ingevolge teiegraHsche opdragt en aansporing van don algemeenen secretaris) onderzocht of er verlangen naar conversie bestond.
De bevolking word aangemoedigd om tot de verdeeling der
gronden over te gaan, en waar zij tegen eene wijziging van
den bestaanden toestand bezwaren opperde, werd getracht
haar van do ongegrondheid dier bezwaren te overtaigen.
Het resultaat der onderzoekingen en besprokingen is door
den algen.eenen secretaris aldus geschetst: i n d e residentien
Samarang, Kadoe, Banjoemas , Hagelen , Madioen en Kediri
en in de afdeelingen J a p a r a en Joana werd veel neiging
tot conversie aangetroffen , doch weinig of geene in de twee
andere afdeelingen der residentie Japara (Patti en Koedocs),
in Soerabaija en in Pasoeroean , terwijl in Rembang zeer
uiteenloopendo bevindingen werden opgedaan ; — slechts in
ééne dessa deed zich het geval voor, dat de bevolking, na
zich eerst ongezind betoond te hebben om in den bestaanden

toestand wijziging te brengen , van gevoelen veranderde
nadat do zaak mot haar besproken was , en in dit ééne
geval had het dessahoofd op de eerste wilsverklaring der
bevolking invloed uitgeoefend; daarentegen bleof de bevolking in de 21 dessa's van de afdeelingen Patti en Koedoos en van do residontien Soerabaija, Pasoeroean en
Rembang , waar do algemeene secretaris de ondervraging
bijwoonde, trots alle besprekingen , zleh ongeneigd botoonen
om tot de conversie over te gaan.
In hoeveel dossa's de gronden verdeeld zijn. is niet opgegeven. Alleen omtrent do afdeeling Kendal word . onder dagteekoning van 23 November, berigt, dat in alle —
037 — dessa's van het regentschap Kendal de conversie
was tot stand gobragt.
Of' de bevolking , die natuurlijk do bevoegdheid heeft
behouden om het communaal in individueel bezit op te
lossen, van die be;oegdhoid veel of weinig gebrirk heeft
gemaakt sedert aan de ambtenaren belet werd om in deze
het initiatief te nemen en zich partij te stellen, is tot dus
ver ook niet gebleken. Wel heeft de Indische Regering in
Februarij jl. bevolen n dat daar, waar do inlandsche gemeenten geheel uit eigen beweging eenstemmig de communale gronden voor goed hebbeu verdeeld, en dus de conversie in erfelijk inuividueel bezit — zonder eenige inmenging
van bostuurswege — is tot stand gekomen , daarvan aanteekening gehouden en aan baai mededeeling gedaan moest
w o r d e n " ; maar wat dientengevolge aan haar is berigt,
werd neg niet hier te lande vernomen.
De in Junij 1874 — met het oog op de reis van den
algemeenen secretaris — gestaakte overwegingen der I n dische Regering betreffende het stellen van algemeene regelen, waardoor do conversie van communaal in individueel
bezit zou worden beheerscht, zijn sedert, voor zoo ver
bekend, nog niet weder geregeld door haar opgevat. Hieromtrent is het navolgonde te vermelden.
Tijdens hij zich op reis bevond, gaf de algemeene secretaris (bij brief van 20 September 1874) aan den Gouverneur-Generaal ir overwoging om iu eene circulaire aan de
ambtenaren de regelen voor te schrijven, die in acht genomen moesten worden bij do conversie van communaal in
individueel bezit, daar tot stand to brengen waar alle
deelgeregtigden haar wenschten. liet door hem aangeboden
ontwerp van zoodanige circulaire — gelijke regelen inhoudende als in Samarang reeds overeenkomstig de aanwijzingeu van den algome.-non secretaris werden toegepast —
werd door den directeur van binnenlandsch bestuur en
door den Raad van Indie niet aannemelijk geoordeeld. T e r wijl de eerste meende dat daarin van de dessahoofdon werkzaamheden werden gevorderd die zij niet konden verrigten ,
was het hoofdbezwaar van den Raad , dat bet ontwerp voorschriften bevatte die niet dan bij algemeene verordening
kondon worden uitgevaardigd; voorschriften bovendien, die
leidden tot eene inmenging der Regering, waar van zoodanige
inmenging geen sprake mogt zijn. De algemeene secretaris
trachtte de bedenkingen van den Raad te wederleggen en
bood een eonigzins gewijzigd ontwerp van ambtelijke voorschriften aan (1). Inmiddels kwam de Indische Regering
in kennis met de bedenkingen die hier te iande tegen de
bemoeijingen van het Europeesch gezag met de conversie
gerozen warem en met het dezeizijdsch verzoek om geene
algemeene verordening betr»'ffende de conversie uit te vaardigen zonder het Opperbestuur te raadplegen. Nieuwe
adviezen van do bulrokken auiuiiteilen waren hiervan het
gevolg. Het is voldoende hier aan te teekenen , dat de Raad
van Indie (29 Januarij 1875) in overweging gaf om den
(1) In hoofdzaak kwamen de voorschriften hierop neder: Op
den voorgrond stond, dat de bevolking mondeling en schriftelijk
moest gewezen worden op hare bevoegdheid om tot conversie over
te gaan en op de regten, aan liet individueel bezit verbonden.
Voorts werd aangegeven, hoe de conversie in haar werk moest
gaan. Als de iesIguegUgfal het over eene definitieve verdeeling
eens waren geworden, moest het dessahoofd daarvan berigt geven
aan het districtshoofd of onderdistrictshoofd; de perceelen moesten
daarna op het terrein worden afgebakend; de dessaschr(jver moest
daarvan een nominatief register opmaken en in dit register zouden
ook de verschillende blokken en perceelen geschetst worden. Daarna
moest eene commissie onderzoeken of ieder tevreden was, of de
regten van allen, ook van afwezigen, waren geëerbiedigd enz.;
terwijl zü kwestiën die gerezen mogtcn zijn, moest helpen oplossen.
Nadat alle hier vermelde werkzaamheden beëindigd w-aren, zou de
resident aanteekening houden van de verdceling.
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algemeenen secretaris en don directeur van binnenlandsch
bestuur uit te noodigen om tot regeling der conversie eeno
volledige verordening te ontwerpen, die aan hot Opperbestuur kon worden voorgelegd. Do toenmalige GouverneurGeneraal hoeft het ochter niot noodig geacht dit te doon,
omdat de algemeene secretaris in bet door hem zamongosteldo ontwerp oener algemeene verordening tot nadore
regeling der agrarische aangelegenheden reeds een titel over
de conversie van communaal in individueel bezit had opgenomen. Hierboven op blz. 87 is reeds gezegd dat dit ontw e r p , den l9ton Februari) ingediend, in handen is gesteld
van de directeuren van binnenlandsch bestuur en van
justitie. Do regeling dor conversie is derhalve vastgeknoopt
aan de nadere behandoling der agrarische aangelegenheden
in het algemeen , door hot Indisch besluit van 1 July 1874,
n°. 4 1 , aan de orde gesteld.
Het plaatselijk onderzoek, bij bet zoo even genoemd
besluit aan den algemeenen secretaris opgedragen , is onder
anderen dienstbaar gemaakt aan de bespreking van twoe
kw?8tiën , die in de laatste jaren op den voorgrond waren
getreden ,en die betroffen : 1°. de vervreemding van gebruiksregten opgrond door inlanders aan niet-inlanders ; 2°. den
afstand van kleine stukken grond , waarop inlanders regten
uitoefenen, in eigendom of met regt van opstal of in erfpacht of in huur , door het Gouvernement, nadat de inlanders
van hunne regten hebben afgezien.
Sedert het begin van 1872 heeft de Indische Regering
bij herhaling de noodzakelijkheid betoogd om de vervreemding van gebruiksregten op grond door inlanders aan nietinlanders formeel bij algemeene verordening te verbieden.
Hoezeer ten allen tijde algemeen was aangenomen dat de
gebruiksregten der inlanders op grond niet voor vervreemding aan niet-inlanders vatbaar waren, haddon toch in
den laatsten tyd eerige transactien tusschon inlanders en
niet-inlanders plaats gevonden , die zoodanige vervreemding ten doel hadden. Ue Indische Regering meende, dat
de ontstentenis van eene wettelijke verbodsbepaling nanloiding zou geven tot de vestiging van onregelmatigetoestanden,
waardoor allerlei verwarringen zouden kunnen ontstaan on
moeijelijkheden zonden knnnen ondervonden worden , o. a.
bij de toepassing der verordeningen omtrent de heerendiensten , de koffijcultuur enz. Door de opvolgende Ministers
werd over dit onderwerp verschillend geJacht. Terwijl in hot
begin van 1872 aan de Indische Regering vrijheid werd
gelaten om eene algemeene verordening in den door haar
bedoelden zin af te kondigen , in aansluiting aan het verbod tegen verkoop van den door inlanders in eigendom
verkregen grond aan niet-inlanders (art. 19 van het Koninklijk besluit van 16 April 1872, Indisch Staatsblad
n°. 117), werd haar later to kennen gegeven, dat zoodanige algemoene verordening eensdeels niet wel scheen te
passen in het stelsel der agrarische w e t , om ten aanzien
van de regten op grond volgens de inlandsche instellingen
geene regelingen te maken, anderdeels niet noodig voorkwam , omdat do inlander geen andere regten op grond
kon overdragen dan hij zelf h a d , en de grond dus onder
dezelfde verpligtingen blijven zou , wie daarvan ook de
bezitter werd. De Indische Regering bleef echter waar- I
schuwen tegen de moiïjoüjkhoden , welke te wachten waren |
wanneer dit onderwerp niet geregeld werd.
Aldus ontstond de eerste der beide hierboven bedooldo j
kwestiën. De tweede dugteekent van het begin van 1871. |
Aan de Indische Regering w a s , zooals op bladz 92 l
van het vorig vorslag werd medegedeeld, een verzoek in- i
gediend om gronden in erlpacht te bekomen , welke binnen i
het gebied van inlandsche gemeenten gelegen waron , maar
waarvan de inlandsche bezitters afstand wilden doon. Zij ]
had de aanvraag afgewezen omdat slechts gronden buiten
het gebied van inlandsche gemeenten in erfpacht raogten
worden afgestaan. Bij eene ministeriele aanschrijving van
Maart 1874 werd baar opgemerkt dat ook do derde bepaling 1
der agrarische wet de inwilliging van dergelijke verzoeken
belette, omdat zij verbood iedere beschikking van ro- ;
geringswege, andors dan bij wyze van onteigening of'
ten behoeve der op hoog gezag ingevoerde cultures,
over grond, door inlanderB voor eigen gebruik ontgonnen,
of als gemeene weide of uit eenigen anderen hoofde tot
de dorpen behoorende. Tegen de algemeene strekking dezer
uitspraak werden in Indie bezwaren geopperd. Bedoelde
Bijblad van de Nederlandsche Staats-courant. —

zij dat geen stuk door do inlandsche bevolking ontgonnen
of tot de dossa's behoorendo grond door het Gouvernement,
onder welken titel ook, aan particulieren mogt worden
afgestaan, al had ook do inlandsche bovolking van haar
rogt afgezien, dan zou, volgons die uitspraak, de Indische
Regering een tal van aanhangige aanvragen, om kleine
stukkon grond van het Gouvernement in eigendom of met
regt van opstal te mogen ontvangen, moeten afwezen,
want die aanvragen betroffen meest alle zoodanige grondstukken , welke door de inlandsche bevolking werden bezeten, maar omtrent wier afstand deze zich mot particulieren had verstaan. Dan zou ook de Indische Regering
aan hare eigene verordeningen , ten doel hebbende om aan
het bezit van gouvernements-gronden zonder titel door
Europeanen en vreemde Oosterlingen een eindo te maken ,
niet de hand kunnen houden, want ook deze gronden
waren voor 't meerondeel oorspronkelijk in 't bezit van
inlanders geweest. Dan zou eindelijk ook art. 9a van het
Koninklijk besluit, waarbjj regelen voor do uitgifte van
gronden in erfpacht gesteld waren {Indisch Staatsblad 187(1,
n°. 118, on 1872, n°. 116), in strijd zijn met de 3de alinea
dor agrarische w e t , want daarbij was bepaald dat het
Gouvernement in de erfpacht begrypen kon stukken grond
waarop anderen regt hebben , mit3 deze genegen zijn van
hun regt af te zien. In het onzekere , hoe zij verder te
handelen h a d , verzocht de Indische Regering nadere instructien van het Opperbestuur, een verzoek dat moer dan
eens met aandrang herhaald w e r d , dewijl voortdurend
aanvragen om afstand van kleine stukken grond ontvangen
werden , waaraan in de gegeven omstandigheden bezwaarlijk
eone afdoening te geven was.
Eene beslissing omtrent de beide aanhangige vraagstukken is in Mei jl. door den Koning, in overeenstemming met hot advies van don Raad van State , genomen.
De Indische Regering is gemagtigd om bij algemeene verordening te verklaren , dat het gebruiksregt van inlanders op
grond niet vatbaar is voor vervreemding aan niet-inlanders ,
zoodat alle overeenkomsten , die zoodanige vervreemding
regtstreoks of zijdelings ten doel hebben, van rogtswege
nietig zijn ; terwijl haar tevens is te kennen gegeven :
a. dat de 3de bepaling der agrarische wet zich niet
verzet tegon don verkoop (af-tand in eigendom) en do uitgifte met regt van opstal, door het Gouvernement, van
kloino stukken grond, als bodoold worden bij art. 62 ,
alin 2 , van het Regoringsreglement, art. 8 van bet Koninklijk besluit van 20 Julij 1870 {Indisch Staatsblad a' 118),
en het Indisch besluit van 2 Julij 1872 [Indisch Staatsblad
n°. 121), ook wanneer die door inlanders ontgonnen zijn,
of als gemeene weide of uit e-enigen anderen hoofde tot de
dorpen bebooren , mits de inlandsche regthebbenden vrijwillig van hun regt hebben afgezien ;
b. dut bij uitgifte van gronden in erfpacht of in huur ,
door do Indische Regering moet worden in hot oog gehouden , dat slechts woeste gronden (niet door inlanders
ontgonnen , noch als gemeene weide of uit eenigen andoren
hoofde tot du dorpen beliooronde) mogen worden afgestaan
voor landbouw-ondernemingen of buitonverblijven , en dat
alleen dan , wanneer er in een parceel woeste, gronden ,
't wolk do Regoring in erfpacht of huur wenscht af'te staan ,
een of ander stukje bebouwde grond geünclavoerd mogt
liggen , dat stukje grond , krachtens ari. 9a van het Koninklijk besluit , houdende nadere regeling van oenige
agrarische aangelegenheden (Indisch Staatsblad 1870, n'\ 118,
en 1872, n°. 116), in den afstand kan begrepen worden,
wanneer de regthebbonde genegen is om van zijn regt af
to zien.
Tot de hier vermelde beslissing hebben de navolgende
beschouwingen aanleiding gegeven.
Het is voorgekomen dat de interpretatio van de
3de bepaling der agrarische wet , voorkomende in de
straks genoemde ministeriële aanschrijving van Maart
1874 — al vond zij in de woorden der wot op zich
zelve eenigen steun — niet overeenstemde mot de beJoeling van de Regering die de wet voordroeg, en geen
verband hield met de parlementaire debatten botreffendo
die wet. Do Iiegering bedoelde met de uitdrukking » beschikken" niets anders dan » ontzetten uit bezit" (tegen
den wil des bezitters), (1) en wenschte te handhaven de
(1) Memorie van Antwoord, blz. 2. llijblml, Tweede Kamer, blz. 977.
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bestaande p r a k t i k omtrent hut vorleenen van zakelijk
regt, door het Gouvernement, op kleine stukkon grond,
van wier bezit door inlanders ton behoeve van niutinlanders word afgezion. (1) By de beraadslagingen over
de 3de bepaling der agrarische wet werd ook slechts
gesproken over oeno zoodanige beschikking, welko het
karakter heeft van gedwongen onteigening of' ontzetting
uit bezit. Wel is waar is geene speciale behandeling to beurt
geraden aan de vraag, of' en hoo niet-inlanders een in de
Nederlandsch-Indische wetgeving gevestigd zakelijk regt
kunnen verkrijgen op grond, door inlanders ontgonnen of
HIS gemeene weido of' uit eenigen andoren hoof'do tot do
dorpen buhooronde; maar uit de beraadslagingen over de
agrarische wet is allerminst af to leiden dat do wetgever
zou hebben geoordeeld, of zon hebbon willen uitmaken, dat
zoodanige grond in geen geval met een zakelijk regt in
handen van niet-inlanders kan overgaan.
Do opvatting, die omtrent dit punt bij het Staatsgezag
steeds heeft bestaan, is to kennen: vooreerst, uit de bij de
behandeling dor agrarische wet door de Regering goschetste
praktijk betreffende den verkoop van kleine stukkon grond ,
welke dagteekent van 1823. of althans van 1827, eu gesanctioneerd werd door art. 62, alinea I , van het Regeringsreglement; ia de tweede plaats uit het bij dezelfde gelegenheid in herinnering gebragte Indisch besluit van 2 Julij
1858 (Indisch Staatsblad n c . 93) en art. 71 der verordening
op do onteigening in Nederlandsch Indie (Indisch Staatsblad
1864, n°. 6). Aan die praktijk en aan die verordeningen
ligt kennelijk de navolgende beschouwing ten grondslag:
niet-inlanders kunnen van inlanders, aan wie door het
Gouvernement nog geen titel verleend i s , nimmor regstreeks
een zakelijk regt, een regtsgeldigen titol op grond verkrijgen; daartoe is noodig de tusschenkomst van den Staat,
algemeen eigenaar van den grond; inlanders kunnen worden
overgehaald om af' te zien van hun bezitrogt op grond;
zien zij daarvan af, dan wordt de grond vrij domein van
den Staat, en dun kun de Staat dien in eigendom, met
regt van opstal enz., afstaan aan niet-inlanders, volgens
zekere regelen, betreffende den beperkten omvang van hetgeen wordt afgestaan enz. E r is geen reden om aan te
nemen dat de Regering, toen zij de agrarische wet voordroeg
of aan hare uitvoering de hand sloeg, van die beschouwing
heeft willen afwijken. Integendeel, men vindt ze terug in
art. 9 a van het Koninklijk besluit, houdende nadere rogeling van eenige agrarische aangelegenheden (Indisch StautsHad 1870. n°. 118, en 1872, n'. 116). Bij deze beschouwing
is geen sprake van overdragt van bezitregt door inlanders
aan niet-inlanders; do inlanders zien alleen af van hun
regt, of, als zij het overdragen, dan dragen zij het over
aan het Gouvernement. De verordeningen gaan dan ook
uit van de onderstelling dat het Gouvernement, door zijne
ambtenaren, (in niot de Europeaan of vreemde Oosterling
die den grond noodig heeft) met den inlander contracteert. Dit
blijkt duidelijk uit art. 71 (2) der onteigenings-ordonnantie
(Indisch Staatsblad 1864, n°. 6), en — om eene verordening te noemen die na de agrarische wet tot stand kwam

en op dezjlfde beschouwing is gebaseerd — uit Indisch
Staatsblad 1872, n°. 237 6, § 2 , sub 4". (3)
Kr scheen, ook met het oog op art. 1 van het Koninklijk besluit van 20 Julij 1870 (Indisch Staatsblad n°. 118),
goenerlei bezwuar te bestuan om die beschouwing te handhavon, mits aan de 3de bepaling dor agrarische wet geene
andore beteekenis gehecht word, dan er bij do behandeling
dior wet aan gehecht is. Daarentegen werden aan het
loslaten van die beschouwing zeer overwegend.! bezwaren
verbonden geacht. Immers was op drie punten te letten:
1°. Wanneer de Staat aan niet-inlanders geen titol verleenon kon op grond, die door inlanders bezeten maar
vrijwillig geabandonneerd i s , dan zou aan art. 62, alinea
2 , van hot Rogeringsreglement geen — of'nagenoeg geen —
toepassing kunnen gegeven worden, want tot uitbreiding
van steden en dorpen en tot het oprigten van inrigtingen
van nijverheid (fabrieken, schuren, loodsen enz.) zullen
zolden andere gronden bestemd worden, dan die door inlttnders ontgonnen zijn of als gemeene weide of uit eenigen
anderen hoofde tot de dorpen belmoren. Reeds dezo omstandigheid op zich zelve pleitte tegen de juistheid der intorprotatie, bij de ministeriële aanschrijving van Maart 1874,
aan de 3de bepaling der agrarische wet gegeven, want
de bedoeling dier bepa'ing kan niet geweest zijn om een
einde to maken aan de toepassing der 2de alinea van art.
62 van bet Regeringsreglement.
2°. Geheel in Hlrijd met den geest der agrarische wet
en van zoo vele andere verordeningen, zouden de Europesche
industrie en de vestiging van Europeanen op Java ten
zeerste belemmerd worden, wanneer de gelegenheid ter
verkrijging van regtsgeldige titels op kleine stukken grond,
als hier worden bedoeld , van het Gouvernement, niet bleef
bestaan , althans zoo lang van de inlanders geen regtsgeldige
titels verkregen kunnen worden op eene andere wijze dun
die, omschreven in art. 19, alinea 3 , van het Koninklijk
besluit van 16 April 1872 (Indisch Staatsblad n°. 117).
Voor niet-inlanders is het toch niet voldoende dat zij grond
vau inlanders in eigendom kunnen verkrijgen volgens dat
artikel, of kunnen huren krachtens Indisch Staatsblad 1871,
n°. 163. Een Europeaan die zich een woonhuis bouwen
w i l , een industrieel die eene fabriek wenscht op te zetten
of schuren moat oprigten voor de bewaring of bereiding
van zyn gewas , heeft niet genoeg aan een huurcontract
van 1 tot 5 jaren. En toch kan hij van den inlander niets
anders erlanjjen in streken , waar communaal bezit bestaat
of waar de inlanders hun individueel bezitregt nog niet in
eigendom hebben doen converteren (artt. 4 en 5 van
Indisch Staatsblad 1871, n". 163). Alleen van de inlanders
die dit laatste hebben gedaan , is een huurcontract voor
20 jaren (art. 3 van Indisch Staatsblad 1871, u". 163)
of eigendom (art. 19, alinea 3 , van Indisch Staatsblad
1872 , n°. 117) te verkrijgen ; maar deze zullen nog lang
slechts bij uitzondering voorkomen, en wanneer de Europesche industrie tot hen wordt verwezen , zal zy het terrein harer werkzaamheid meer beperkt vinden dan ooit te
voren.

3°. Ook in lndie moet een Europeaan, die een werk
(1) Memorie van Toelichting, blz. 2, 5, 9 en 10. Hijblad, Eercte van publiek nut uitvoert, den voor dat werk benoodigden
grond in der minne kunnen verkrijgen met een wettigen, in
Kamer, blz. 364.
de Nederlandsch-Indische wetgeving gevestigden titel, wan(2) Het artikel luidt als volgt:
neer de regthebbenden genegen zijn van den grond af te
„ Wanneer tot uitvoering van ecnig werk, hetwelk verklaard is
of vermoed wordt tot algemeen nut te strekken, de beschikking zien. Van d-n inlander kan hij evenwel in den regel geen
noodig is over gronden, door inlanders ontgonnen, of als geincenc wettigen titel bekomen. Kon ook het Gouvernement hem
weide ot' uit eenigen anderen hoofde tot de dorpen ot' dessa's be- dien niet geven, zijn regt zou steeds in het onzekere blij' hoorende, kan ma regeringswege, alvorens op die gronden de voor- ven, en het is niet denkbaar dat de wetgever dit hebbe
schriften v n deze verordening worden toegepast, een onderzoek gewild.
worden bevolen naar de regten, welke daarop door de bevolking
worden uitgeoefend, M naar de voorwaarden, «aaronder deze run dieWerd de gelegenheid om van het Gouvernement titels te
regten verlangt afslund te doen.
verkrijgen voor kleine stukken grond, welke de inlanders
„ Aan zulk onderzoek nemen deel, behalve de deskundigen welke bezitten, doch genegen zijn te abandonneren, niet bestenliet hoofd van het plaatselijk gezag daartoe wenscht aan te w(jzen, digd , dan ?ou het grondbezit zonder titel van niet-inlanders
twee inlandsche hoofden uit de afdeeling, binnen welke die gronden in de hand gewerkt worden , en wel op zoodanige wijze],
gelegen z(jn.
„Ka de regtliebbenden in hun belang te hebben gehoord, brengt dat het onmogelijk en ook niet billijk zou zijn dat te weren
de commissie van onderzoek verslag uit van hare verrigtingen, niet door een verbod tegen vervreemding van gebruiksregten
vermelding van het bedrag der schadeloosstelling, waarop b(j den door inlanders aan niet-inlanders. In elk geval zou dan
afstand der gronden billijk" aanspraak kan worden gemaakt.
„In het geval dat die regtl.ebbcnden verklaren niet de schadeloosstelling geen genoegen te nemen, of wel de ondernemers van
(3) Bepalende dat, als in een in erfpacht uit te geven perceel
het werk, ten welks behoeve de beschikking over de gronden gronden voorkomen waarop anderen regt hebben, door eene commissie ,
verlangd wordt, wensehen haar door den regter begroot te zien, beslaande uil een Europeesch en een inlandsch ambtenaar, wordt onderwordt het verzoek tot onteigening volgens do voorschriften dezer zocht voor welke som die anderen genegen z(jn zich van hun regt
verordening behandeld."
te ontdoen.
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zoodanig verbod beperkt moeten worden gelyk het verbod
tegen vervreemding van eigendomsregt beperkt is in de 3de
alinea van art. 19 van Indisch Staatsblad 1872, n°. 117.
Het is dus voorgekomen dat do gelegenheid om van het
Gouvernement titels te verkregen voor de hier bedoelde
gronden, kon en moest bestendigd worden. Voor misbruiken schoen niet te behoeven gevreesd te worden. Wanneer
het Gouvernement, verzoeken om afstand van door inlanders
bezeten grond ontvangende, zich door zijne ambtenaren
overtuigt van de boreidvaardigheid der inlanders om den
grond te abandonneren (op de w^jze, omschreven in art. 71
der onteigenings-ordonnantie en in § 2, sub 1"., van
Indisch Staatsblad 1872, n°. 237 b), en wanneer het Gouvornement zulke verzoeken alleen in overweging neemt in
gevallen als waarop gedoeld wordt in art G2, alin. 2 , van
het Regeriugsreglement, in art. 9 a van het Koninklijk
besluit, houdende nadere regeling van eenige agrarische
aangelegenheden (Indisch Staatsblad 1870, n". 118,on 1»72,
n°. 116), en in art. 19, alin. 3 , van het Koninklijk besluit
van 16 April 1872 [Indisch Staatsblad n". 117), dan zal er
niets geschieden wat in stryd is met den geest der wetteljjke bepalingen. Niet-inlanders zullen d a n , als tot dus ver,
zakelijk regt op grond, in of by do steden ot'dorpen, kunnen verkrijgen voor de oprigting van woonhuizen, fabrioken, schuren en loodsen. Zij zullen ook de beschikking
kunnen erlangeu over het eene of andere stukje ontgonnen
grond, dat geënclaveerd mogt liggen in een perceel woeste
g r i l d e n , 't welk zij in erfpacht of huur wenschen te ontvangen. Maar het Gouvernement zal zijne medewerking met
mogen verleenen om aan niet-inlanders vrijwillige koftijplaniingen van eenige boteekenis of dessagronden te bezorgen voor landbouwonderneuiingen of buitenverblijven,
die volgens den geest der wettelijke bepalingen slechts op
woeste gronden, niet tot de dorpen behoorende, mogen
worden gevestigd.
Bleef aan het Gouvernement de bevoegdheid voorbehouden
om op de aangeduide wijze titels te verleenen, dan verviel
de straks bedoelde bedenking tegen het uitvaardigen eener
algemeene verordening, waarbij duidelijk werd uitgesproken
dat vervreemding van gebruiksregten op grond door inlanders aan niet-inlanders niet kan plaats vinden. Zoodanige
algemeene verordening (waardoor het uitgeven van titels
door het Gouvernement, in den hierboven aangeduiden zin,
in het minst niet belemmerd wordt, daar het Gouvernement
slechts titels verleent voor gronden, die door inlanders
\iijwillig geabandonneerd en dus vrij domein van den Staat
geworden zijn, en derhalve van overdragt van gronden door
inlanders aan niet-inlanders geen sprake is), scheen daarentegen noodig om het ontstaan van zuer onzekere regtstoestanden te voorkomen en om de moeijelijkneden te vermijden, waartegen, zoo als hooger bleek, de Indische
Regering bij herhaling gewaarschuwd had. Vooral na de
intrekking van art. i van het Koninklijk besluit van 20
July l87u (Indisch Staatsblad n°. l l ö ) , by dat van 3 December 1873 (Indisch Staatsblad 1874, n" 7i>), bestond er
geen reden om te toeven met het uitvaardigen van eene
dergelijke algemeene verordening, die te beschouwen is als
een corollaire van art. 19 van het Koninklyk besluit van
16 April 1872 (Indisch Staatsblad n». 117), houdende verbod tegen de vervreemding van eigendomsregten door ïulanders aan niet-inlanders, en die niet geacht kan worden
in strijd te zijn mot den geest der agrarische wet. Immers
volgens de öde bepaling dier wet moet zelfs de tijdelijke
afitand (verhuur) van des inlanders regt op den grond
beperkt en aan bepaalde regelen onderworpen zjjn; en het
is dus ondenkbaar dat de wetgever den inlander geheele
vrijheid zou hebben willen laten om zijne grondregten voor
altijd af te staan.
Kwamen de tot dus ver ter sprake gobragte onderwerpen
in aanmerking voor eene eenigzins uitvoerige behandeling,
hetgeen verder omtrent de agrarische aangelegenheden is
mede te deelen, k a n , als in vorige verslagen, in korte
aanteekeningen worden zamengevat, met inachtneming van
de volgorde der artikelen van het Koninklijk beslnit van
20 July 1870 (Indisch Staatsblad n°. 118).
Titels voor het beiit van gronden tot het domein behoorende.
De in het vorig verslag besproken maatregelen, ten doel

hebbende om de Kuropoanen en vreemdo Oosterlingen,
zonder wettigen titel in het bezit van gouvernementsgrondon op J a v a , te noodzaken om zich een wettigen titel
aan te schaffen , .schijnen nog weinig uitwerking te hobbon
gehad. Torwjjl de vraagstukken, waarover hierboven gohandeld w e r d , hangende waren, kon bezwaarlijk met
processen tot ontruiming oen aanvang worden gemaakt.
In Junij jl. bestond echter het voornemen om in Madioen
een proces te beginnen.
Schadevergoeding bij beschikking over de gronden der bevolking. Blijkens het vorig verslag werd nog overwogen ,
welko bepalingen met het oog op de gouvernoraonts-koffijcultuur zouden te maken zijn naar aanleiding van de 3de
bepaling der agrarische wet. Een ingesteld onderzoek heeft
geleerd, dat sedert het in werking treden dier wet (dus
godurende de plantsaizoenen 1870/71 tot en met 1873/74)
beschikking ton behoeve van de gouvernements-koffijcultuur over gronden bij de bevolking in gobruik, op geheel Java slechts is voorgekomen in vier districten : G a n toengan in T a g a l , Bodja in S a u a r a n g , Loemadjang in
Probolinggo en Kalialang in Bagelen. Dat de beschikkingen
van weinig beduidenden aard wuren, kan hieruit worden
afgeleid, dat de schadeloosstellingen die aan de bevolking
werden uitbetaald , nadat gebleken was dat zij daarmede
volkomen genoegen nam , voor de genoemde vier districten
in 't geheel slechts bedroegen respectivelijk f 5 9 , f 36 ,
f 513 en f 1 3 5 6 , te zamen f1964. De vraag is nu gerezen
of, zonder schade voor de gouvernements-koffijcultuur , de
beschikkingen over de gronden der bevolking ten behoeve
van die cultuur niet geheel achterwege zouden kunnen
blijven. Wordt die v r a a g , waarover ook de hoofden van
gewestelijk bestuur zijn gehoord, bevestigend beantwoord,
dan zal ook geen sprake behoeven te zijn van eene algemeene verordening betreffende het verleenen van schadevergoeding , zoo als met het oog op de suikercultuur is
afgekondigd in Indisch Staatsblad 1873, n°. 197.
Vervanging van erfelijk individueel bezit door eigendom. In
het vorig verslag werd berigt, dat de Indische Regering
een onderzoek had bevolen naar de werking van het
Koninklijk besluit van 16 April 1872, n". 29 (Indisch
Staatsblad n°. 117), waarbij i n ' t bijzonder gelet zou moeten
worden op de vraag, in hoe ver de beperkingen, in de
artt. 18 en 19 vervat, noodig te achten waren. Dit onderzoek heeft zich opgelost in het algemeene onderzoek naar
de werking der agrarische verordeningen, hetwelk aan den
algemeenen secretaris werd opgedragen. Volgens het door
hem uitgebragt rapport zijn de aanvragen om vervanging
van erfelijk individueel bezit door eigendom tot dus ver
weinig talrijk geweest, hetgeen wordt toegeschreven aan
de moeite en kosten, verbonden aan het verkrijgen van
een meetbrief, aan de procedure met lange termijnen bij
den landraad, de kosten die bij in- en overschrijving van
den eigendom en bij het vestigen van hypotheek gemaakt
moeten worden, en aan do beperkingen van den eigendom.
De meeste hoofden van gewestelijk bestuur achtten de beperkingen, in de straks genoemde artikelen van het K o ninklijk besluit van 16 April 1872 vervat, nuttig on noodig,
zoowel voor do inlanders als voor het Gouvernement, maar
zij meendon dat eene uitzondering kon worden gemaakt
voor de gronden, gelogen in hoofdplaatsen van gewesten
en af deelingen. Door den algemeenen secretaris zijn ook te
dezer zake voorstellen gedaan.
Verhuur van grond door inlanders aan niet-inlanders.
Ofschoon in 1874 voor de inhuriog van gronden van de
bevolking een grooter getal overeenkomsten ter registratie
werd aangeboden dan in 1873, werden nog bij voortduring,
ter vermijding van formaliteiten enz., vele gronden ingehuurd bij niet geregistreerde of mondelinge overeenkomsten.
Van de waarborgen die de ordonnantie in Indisch S t a a t s blad 1871, ir. 163, aan huurders en verhuurders aanbiedt,
wordt nog niet in die mate gebruik gemaakt als men aanvankelijk verwacht heeft. Bij het eind van 1874 had die
verordening in Bantam, Batavia, Krawang en Banjoewangi nog in 't geheel geene toepassing gevonden, terwjjl
hare werking in de Preanger regentschappen, Bagelen,
Madioen, Probolinggo en Bezoeki niet noemenswaard wordt
geheeten.

Koloniaal verslag van 1875.
Wanneer men de in do beide voorgaiinde verslagen op
genomen b\jzonderheden omtrent de werking dor ordonnantie zamenvat met do thans ontvangen opgaven over

Waarvan gesloten door

Aantal
gewesten,
JAREN.

Aantal

waar de

geregistreerde

ordonnantie

over-

toepassing

de tweede helft van 1873 on over het goheole jaar 1874,
dan komt men tot de volgende resultaten:

vreemde
Europeanen.
Oosterlingen.

eenkomsten.

erlangdo.

1872

. . . .

1873

. . . .

1874

. . . .

fa)

Waarvan
Aantal
bouwa
waartoe de
overeenin
komsten bein
communaal
trekking
individueel
hadden (moeezit.
rendeels
bezit.
sawahs).

(S)

45

13

6436

98

(d)

6825

4260

2665

17

6593

100

119

8016

6550

1466

8 («)

2714

M

Alleen over bet eerste halfjaar; over het tweede halfjaar is geen opgave ontvangen.

(b) Alleen over het tweede halfjaar opgegeven; in dat tijdvak bedroeg het aantal 1128.
werd ten onrogte van 1128 huurders gewag gemaakt.
(c)

Alleen over het eerste halfjaar opgegeven; in dat tijdvak bedroeg het aantal 8.

(d)

Alleen over het tweede halfjaar opgegeven; in dat tijdvak bedroeg het aantal 60.

In het vorig verslag

(e) Over 1872 is slechts opgegeven dat de in het eerste halfjaar verhuurde 1191 bouws » meerondoels" communaal
bezeten gronden waren, terwyl van do 1523 bouws in het tweede halfjaar verhuurd, 1148 bouws communaal
en 375 bouws individueel bezeten gronden waren.
Ten aanzien van de vraag, in 't vorig verelag ter sprake
gebragt, of een deelgenoot in jaarlijks verdeeld wordenden
gemeentegrond zijn aandeel verhuren mogt voor langer dan
een j a a r , werd door de Indische Regering beslist, dat dit
geoorloofd i s , mits binnen de grenzen van art. 5 der ordonnantie, indien slechts de verhuurder zich , door overleg
met de overige deelgenooteu, heeft verzekerd van het genot
van zijn aandeel voor den overeengekomen huurtermijn.
Aan de residenten is mitsdien te kennen gegeven, dat dergelijke huur-overeenkorosten kunnen worden geregistreerd ,
wanneer is gebleken dat werkelijk de verhuurder het gODOt
heeft gedurende den overeengekomen huurtermijn.
Ontginning door inlanders van woesten grond, niet tot de
dessa's behoorende. De in 't vorig verslag, bladz. 90, vermelde ordonnantie van 7 Maart 1874 (Indisch Staatsblad
n ' . 79) , regelende hot regt der inlanders om gronden van
den hierbedoeldon aard tu ontgint/en, den lsten Julij daaraanvolgende in werking getreden, is nog van te jonge
dagteokening om nu reeds een volledig oordeel over hare
werking uit te spreken. Volgens het meermalen genoemd
rapport van den algemeeneu secretaris, vond de ordonnantie, hoewel in geringe m a t e , reeds in verscheidene
gewesten toepassing, en werden er goede resultaten van
verwacht, vooral in die stroken waar tot dus ver, uit
gemakzucht of om verpligto diensten te ontgaan, zoogenaamde roofbouw veelvuldig voorkwam en daardoor goede
gronden dikwijls aan eene degelijke cnltuur werden onttrokken.
De modellen der volgens de ordonnantie aan te houden
registors betreffende do aanvragen om ontginning en der uit

te reiken vergunningen werden door den GouverneurGeneraal vastgesteld bij een besluit van 12 Janij 1874.
Uitgifte van gronden in erfpacht; conversie van huur in
erfpacht
De werking van de verordeningen betreffende
de uitgifte van gronden in erfpacht op Java [Indisch Staatsblad 1870, n°. 118, en 1872, n°. 116, 237 a en 237*),
wordt over het algemeen bevredigend genoemd. In alle
gewesten van Java (Jnpara en Rembang alleen uitgezonderd) werden gronden in erfpacht aangevraagd, terwijl
ook de conversie van huur in erfpacht door velen gowenscht werd. Van sommige der aanvragers werd het
intusschen betwijfeld of zy wel eene ernstige ontginning
beoogden, daar zij geen kapitaal bezaten, zoodat er a»nIeiding bestond om te vermoeden, dat het hun slechts
er om to doen was gronden te bekomen, die zij met voordeel weder aan anderen konden overdoen.
Volgens de uit lndie ontvangen berigten, loopende tot
medio Junij j l . , was toen ten aanzien van 17 perceelon
door de Regering besloten tot aanbieding in erfpacht; van
deze waren tot dusver 5 toegewezen, doch voor 2 dezer
perceelen was de toewyzing sedert komen te vervallen;
één dezer perceelen is nu op nieuw in erfpacht aangeboden.
Van de aangevraagde perceelen waren reeds 79 voorloopig
of definitief gegund on 13 geweigerd, terwijl conversie
van huur in erfpacht was toegestaan voor 18 perceelen
en geweigerd voor 1. Voorts waren nog een aantal aanvragen om afstand in erfpacht of om conversie van huur
in erfpacht in behandeling.
Uit de volgende tabellen kan blijken tot welke gewesten
deze cijfers betrekking hebben ; opgaven omtrent elk perceel
in het bijzonder worden aangetroffen in bijlagen P , Q en R.

Bijlagen.
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Aanbieding van gronden in irfpaclU sedert het in werking treden der verordeningen ter zake tot 15 Junij 1875.

Ter aanbieding
aangewezon.

Nog niet
aangeboden,

Aangeboden,
docb waarvan de
inschrijving nog
openstaat of* de
uitslag nog niet
gemeld is.

Toegewezen.

Niot
toegewezen
bij LM'iiiis aan
gegadigden.

G E W E S T E N.
Aantal ' U i t g e "
strektperheid in
ceolen. bouws.

Aanlal
perceelon.

üitgestrektheid in
bouws.

Aantal
perceelcn.

Uitgestroktheid in
bouws.

UitgeAan tal
strektj>orheid in
ceclen. bouws.

Uitgestrektheid in
bouws.

Aantal
perceelon.

|
Proanger regentschappen .

1(4

500

1

500

tt

»

»

M

»

Cheribon

ï

500

1

500

))

i

l>

»

»

Tagal

2

1000

2

1000

»

»

»

»

»

Pokalongan

1(6)

150

»

»

|

i

Soerabaija

1

185

n

I

n

»

Uf)
Hg)

Probolinggo

2

801

n

n

»

n

2(A)

Bezoeki

3

1482

1

»

2 (ei)

Banjoewangi

2

1000

ï

500

Bagelen

3

510

3

Madioen

1(4

503

0661

17

150

»

185

»
»

982

n

801
»

1)

»

1

M

i («•)
i («•)

»

ii

*)

I

)>

ii

540
»

503

n

n

o

8

3040

3

1485

4

1136

2

11»

500
500

1000

(a)

Aanvankelijk aan een aanvrager toegezegd geweest (zie n°. 1 van bijlage P).

(b)

Aanvankelijk 2 , maar van bet voornemen tot aanbieding van 1 porceel is voor 's hands afgezien.

(c)

De oorspronkelijke toewijzing van dit perceel is komou te vervallen, doordien de ondernemer zijn er'pachtsrogt
niet tijdig heeft doen inschrijven.

(d)

Inschrijving opengesteld tot 15 Mei 1875.

(e'

Als voren tot 2 Augustus 1875.

(/}

Toegewezen in Januarij 1874.

(<7)

Door niet tijdige inschrijving van het erf'pachtsregt is in April 1875 de toewijzing komen te vervallen.

(A)

Toegewezen in April 1875.

(i)

De inschrijving stond open tot 11 Januarij 1875.

Erf'pachtsregt ingeschreven 20 Junij 1874.

Bij blad van de Nedcrlandsche Staats-courant

—

Van do verdere aanbieding is afgezien.

1875—1S76.
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Aanvragen van gronden in erfpacht sedert het in werking treden der verordeningen ter take. (1)

Toegezegd.

Gcweigord.

Afgestaan.

(«)
GEWESTEN.

AANMERKINGEN.

UitUitUitAantal
Aantal
gestrektgestrektgestrekthoid
porperheid
perheid
in
in
in
ceelen. bouws. ceelen.
bouws. ceolon. bouws.
Aantal

1
Krawang . . . .
Preanger regentschappen . . .
Clieribon . . . .
Pokulongan.
Samarang. .
Pasoeroean .
Probolinggo.
Banjoewangi
Banjoemas. .

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

. . . .

1
1

28
*09

ii

8 204

3

il

12
2
»
11
3
6
1

ii

il

n

n

(b)

5
I

))
5
5
2
»

993
»
i)

1 120
1457
1000

ii

1

M «
Madioen

500

6
3
2
31

801
»
3 105
1099
2 215
503

n

1)

1
2
3
2
»
1

(a)
n
(e) 880
n
300
800
800
502
n
500

(6) Voor 2 dezer perceelen (respoctivolijk groot
500 en 50 bouws) is door de aanvragers van
het hun toegezegde eri'pachtsregt afgezien.
Een der perceelen is nu bestemd om in erfpacht te worden aangeboden en is dan ook
opgenomon in de voorgaande tabel (zie overigens n°. 3 en 5 van bijlage Q).
(c)

Op deze toezegging is teruggekomen (vergelijk n°. 20 van bijlage Q).

200
500
1521
1 200
700

ii

il

ii

ii

»
1
3
7

ii

50

(d)

412
1 182
2 632

1
»

ii

ii

ii

(e)

ii

ii

9 191

48

15 390

13

Ueze opgaven loopen tot 15 Junij 1875.

Deze opgaaf loopt slechts tot 1 Maart 1875.

Van 1 perceel is de uitgestrektheid niet
opgegeven.

(e) 3832

Aanvragen om conversie van huur in erfpacht sedert het in werking treden der verordeningen ter zake.

Toegestaan
voor (a)

GEWESTEN.

Uitgestrekt
perheid
in
ceelen. bouws.

Aantal

Afgowezen
voor (a)

Nog in behandoling voor {d)

Uitgestrekt
perheid
in
ceelen. bouws

Uitgestrektheid
perin
coelen. bouws.

Aantal

Aantal

Bantam . . .

3

2512

11

Krawang . .

(b) 2

474

11

Preanger regent
schappen .

1

15

W 2

Cheribon . .

1

400

n

1)

Pekalongan .

1

367

ii

))

Samarang. .

3

1518

(f) 0

3 449

Pasoeroean .

2

2 405

(9) 4

2 821

592

Bezoeki . . .

i

Banjoemas .

100

ii

Kadoe....

»>

515

Madioen . .

620

Kediri. . . .

450
18

8 861

(e) 1

100

ii

1434

100

(t) 2

1 061

19

9 872

AANMERKINGEN.

(a) Deze opgaven loopen tot 15 Junij 1875.
(b) Deze perceelen behooren bij elkaar , maar
voor elk is oone afzonderlijke inschrijving
verzocht.
(c) Dit perceel is het buurland AVonokesoemo.
Het verzoek om de huur door erfpacht te
vervangen , werd bij Indisch besluit van
19 Mei 1875 n°. 29 afgewezen, omdat zich
daartegen algemeene belangen verzetten.
(d) Deze opgave loopt tot l Maart 1875.
(e) De perceelen Parakansalak en Tjisalak ;
het laatste, thans uitmakende twee (huur-)
percoolen, voor één gerekend.
(f) De percoolen Terwidi en Kalisidi, Geboegan , Pringapoes-Nobo, Klepoe, GentingGoenoeng en Dandang-Badeh-Widoro.
(g) Soembool, Tanahwangi, Limburg en
Dj oen go.
(h) Kebon-Dalom en Ngrantjak , het laatste
thans uitmakende twee (huur-) perceelen.
({) Soekaradja, Bonowati en Goeloewoeloeh
en W a l i r a n , het laatste thans uitmakende
twee (huur-) perceelen.
}i) Djoeleg en Gabroe.

(1) In dezen staat zijn niet vermeld de MMVTngea waaromtrent no<,' geene beslissing hier te lande bekend geworden is.

[&. 2.]
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inschrijving in de openbare registers, reeds gevostigd w a s ,
blijkt uit het nu volgende overzigt:

Voor hoevele van de in de voorafgegane staten bodoeldo
perceelen liet erfpachtsregt bij het eind van 1874, door

Verschuldigde

Aantal
Aantal

Uitgestrekt-

erf-

heid

erfpacht som

ingeschroÜE WESTEN.

over

ven
pachters.

in bouws.
1874/75. («)

porceelen.

Bantam
. . . .
Krawang. . . .
Preanger regentschappen . . .
Clieribon . . . .
Pekalongan . . .
Samarang . . .
Soerabuija . . .
Pasoeroean . . .
Banjoemas . . .
Madioen
. . . .

1
2

1
1

508
474

2
2
9
2
n
2
»
»
2
4

2
2
8
2
»
2
»
»
2
3

472
836
3089
1046
»
991

26

23

f

Verhuur van gronden. In 1874 werden van de Indische
Regering voorstellen ontvangen betreffende eene geheele
wijziging van het Koninklijk besluit regelende do uitgifte
in huur van woeste gronden (Indisch Staatsblad 1850,
n°. 64). Bij die voorstellen werd uitgegaan van de
stelling dat uitgifte van woeste gronden in huur niot
meer noodig is , sedert de golegenhuid is opengesteld
om zoodanige gronden in erfpacht te erlangen, en dat
aan art. 62 van het Regeringsreglement zou zijn voldaan , wanneer eene algomeene verordening werd xiit—
gevaardigd, waarbij de uitgifte van gronden in huur beperkt werd tot reeds ontgonnen gronden behoorende tot
het Staatsdomein en waarovor de Regering volkomen de
beschikking heeft, zoo als een deel der sawahs negara
in het Bantamsche , de sawahs behoorende bij het gewezen
landbouw, etablissement in Krawang (1), de gouvernements tesangvelden in het gouvernement van Celebes, enz.
(1) Reeds nu is een deel dier sawahs (ruim 50 bouws, door veroordeelden ontgonnen,) sedert .September 1872, telkens voor den tud

508
1895
2 066
7 352
10115
2 695

n

2 972
»
»
nog niets
idem

»
666
1617

Bij circulaire van 9 Mei 1874 werden de betrokken
hoofden van gewestelijk bestuur door den directeur van
binnenlandsch bestuur, namens de Regering, uitgenoodigd om
voortaan, bij het doen van voorstellen betreffende aanbieding of aanvraag van perceelen in erfpacht, steeds een overzigt over te leggen van de koffijcultuur in de omgeving
van het aan te bieden of aangevraagde perceel, en zulks
ter beoordeeling in hoever de uitgifte aan de gouvernements-koffijcultuur zou kunnen schaden.
Bij de bepaling van den canon die verschuldigd zou zijn
na conversie van huurregten in erfpacht, werd aanvankelijk niet, zooals bij de uitgifte van geheel woeste gronden in erfpacht, gelet op de hoedanigheid der gronden ,
maar alleen in het oog gehouden dat het gezamenlijk bedrag
van canon, verponding en hoofdgeld voor werklieden eenigzins hooger moost zijn dan het bedrag van den bedongen huur schat. Zoodoende zouden echter de ondernemers, die bijzonder goede gronden in huur hadden , bevoorregt worden. De
Indische Regering heeft daarom nader bepaald , dat ook
bij conversie van huur in erfpacht, rekening moest worden gehouden met de waarde der gronden voor de bepaling van den canon. Voorts is beslist dat bij de berekening, of de vervanging van huur door erfpacht voordeelig voor den lande zou zijn , niet in aanmerking mogt
worden genomen het vermoedelijk bedrag van het hoofdgeld , voor werklieden te betalen , omdat dit als componsatie strekt voor heerendiensten , welke de Staat derft.

f

nog niets
6 000
1 100
2 285

i)

9699 (J)

508
1895

Bedrag van de
jaarlijksche
erfpachtsom dio
te zijner tyd
voor al de perceelen
verschuldigd
zal zijn.

f

14 760 (6)

5 504
n
»
2 065
3 975
f

AANMERKINGEN.

(a) Alleen die ondernemers, welke hun huurregt
in erfpacht hebben doen
veranderen, hebben over
1874/75 eene pachtsom te
betalen. De overige erfpachters genieten nog de
vrijstelling (gedurende do
5 eerste jaren).
(i) De cijfers zijn op de
gebruikelijke wijze afgerond.

36 175 (b)

Tegen deze opvatting bestond echter bij de Regering hier
te lande de bedenking , dat daarbij geen rekening was gehouden met de omstandigheid , dat de 3de alinea van art. 62
van het Regeringsreglement, toen aan dat artikel door de
wet eene bepaling is toegevoegd omtrent de uitgifte van
gronden in erfpacht, onvoranderd is behouden , zoodat de
beteekenis geeno andere kan zijn , dan dat de wetgever
heeft gewild : bestendiging van de gelegenheid om woeste
gronden in huur te verkrijgen. De Indische Regering werd
daarom uitgenoodigd do kwestie der herziening van I n disch Staatsblad 1856, n°. 64, terug te brengen op het
zuivere terrein en dus alsnog haar gevoelen te doen kennen nopens de wijzigingen welke die voorschriften (bijv.
betroffendo de personen, die als huurders worden toegelaten, enz.) behooren te ondergaan om verband te houden
met de niouwe b»palingen omtrent de uitgifte van woeste
gronden in erfpacht. Bij zoodanige herziening der regelen
van 1856 zullen daarin echter ook veranderingen kunnen
worden gebragt, die niet regtstreeks voortvloeijen uit de
erfpachtsbepalingen, doch door de ondervinding noodig
mogten zijn gebleken.
Dat nog voortdurend grondon in huur worden verlangd,
bewijst de omstandigheid, dat in 1874 een twaalftal verzoeken van die strekking inkwamen, waarvan echtor 2
werden ingetrokken en 1 werd afgewezen, omdat het
gronden (in Pasoeroean) betrof, die beschikbaar moesten
blijven voor de gouverneraents-koffijcultuur. De uitgifte
in huur dor 9 overige perceelen is voorbereid ; voor 3 daarvan was medio Junij j l . reeds eene publieke inschrijving
bevolen.
Welke die perceelen zijn, toont de volgende t a b e l , die
tevens, ter aanvulling van de opgaven op blz. 95 van het
vorig verslag, een volledig overziet bevat van den uitslag
der in 1874 gehouden inschrijvingen.
van ecu jaar, in verschillende perceelen in het openbaar aan inlandera verhuurd, en sedert is bepaald (November 1874) dat voorloopt
op gelijke wijze met zoodanige verhuring aan den ineestbiedende
jaarlijks zal worden voortgegaan. De bedongen huurschat bedroeg
over het jaar 1873/74 in 't geheel f 1051,75 en over 1874/75 f 742,
behalve de aan den lande op te brengen landrente. Daar de overige
tot het etablissement behoord hebbende gronden (te zamen ruim
127 bouws) reeds sedert 1872 stilzwijgend in gebruik waren gelaten
aan de inlanders die zich in het bezit daarvan hadden gesteld, zjjn
deze niet voor verhuring in aanmerking gebragt. Te dien opzigte
verklaarde de Regering in November 1874, dat de inlanders die zich
in het bezit der bedoelde gronden hadden gesteld, of dit nog zullen
doen, geacht worden zich in bet bezit te hebben gesteld van woestcn
domeingrond.

ü

I

GEWESTEN.

REGENTSCHAPPEN.

DISTRICTEN.

in bouws.

Volj

I

Uitgestrektheid

1 Prennger rogentsch., Soemedang,

Molambong.

2

id.

Tjiandjoer,

Tjimahi,

3

id.

Bandong,

Radja mandala.

4

id.

id.

5

id.

Tjiandjoer ,

6

id.

id.

7 Pekalongan,
8 Kamarang,
9

id.

Batang,
Ken d a l ,
id.

Bandjaran en Tjipedjek,
Tjipoetri,

Datum
Minimum
van
iaarliikopening der sche h~uursc lat
inschciivincs'
. . , . .. ° . rper bouw.
biljetten.

id.

p. m. 411

510"V 500

W/m

p. m.
p. m. 169

20 July

1874

4.25 H. A. Ament,

1874

5.00 F. G. Bauer,

1874

4.66 s M. C. Verloop,

20 Juny

Temanggoeng,

Lempoeijang,

11 Kediri,

Ngrowo,

Pakoentjen,

5~ / S „„
119Vp. m. 390
500

van
den huurtyd.

5

F . van Polanen 14 April 1874. I
Petel en E . C. C.
Boutmy,

1874

183"%00

Duur en aanvang

7 April 1874, n°. 13 20j., ingeg. 7 July

4 Mei

Soebah,

10 Kadoe,

aanvrager.

Datum en n\ van he t
Indisch besluit, v •aarbij
het perceel, te, fen
den gestelden mie imumhuurschat,
is toegewezen. M

5.00 j h r . N . A. Holmberg 28 Mei
de Beckfeldt,
8.00 mr. R. A. Kerkhoven,

326«Vs„0
9S

0.80 G.

22 April 1874

5 Dec.

id.

van den eersten

Inschrijvingei i gehouden in 1874.
200
9 Maart 1874 f 3.50 mr. \V. A. bar. Baud,

Plaboean ,

Bodja,

Naam

1 Jan.
14 July

I

1874, »
—

(c)

—

M
W

18 2 0 j . , ingeg. 28 Aug. 1874

1875, n°. 5
1874,

1874

[b)

»

2

(e)

W
IA

8 April 1874

7.00 P . G. N . Dessauvagie , 1 Juny 1874,

» 10

15Sept. 1874

n 15

20Febr. 1874

7.50 Factorij derNed. Han- 29 Oct. 1874,
delmaatschappij,
2.50 A. M. Odenthal,
23 Maart 1874,

27 Jan.

2.00 R. Boyd,

21 Maart 1874,

1

24 i i

»

29 Mei

14 Maart 1874,

M

27 » »

»

15Sept. 1874

» u

»

13 Juny

1874

n 18 20 j . , ingeg. 18 April 1874
1871

12

id.

id.

id.

570V5

id.

2.50 J. F . Riesz,

13

id.

id.

id.

503 %

id.

3 50 E. M. van der K a a ,

id.

14

id.

id.

id.

506V10

id.

3.00 J . L. L. Berghuis,

id.

(d)

15

id.

id.

496%

id.

3.00 C. C. L. de P u y t ,

id.

20 j . , ingeg. 13 Junij 1874

A.

Preanger regen tsch., Tjiandjoer,

id. en Kalangbret,
Tjimahi,

Inschrijvingen te houden in 1875.
p. m. 100
19 July 1875
5.00 A. Piroelie,

—

V)

-

m

3

B.

id.

Bandong,

Timbanganten ,

90 / 5
58"/ 5 0 0

20 Julü

1875

6X0 mr. W. A. bar. Baud ,

1874

id.
id.
Bloeboer Limbangan,
6.00 mr. A. J. A. Baud,
—
258"»/.,. 20 Dec. 1875
(<?)
(a) De toewijzingen geschiedden alle aan de eerste aanvragers, die, zonder uitzondering, de eenige inschrijvers waren.
(*) Van de toewijzing in huur is geen gebruik gemaakt, zijnde 1>}J Indisch besluit van 17 October 1874, n°. 1, het perceel aan de aanvragers voor 75 jaren in erfpacht afgestaan, tegen een canon van
f 1,10 per bouw 'sjaars.
(c) Van de verhuring van dit perceel la door de Regering afgezien, nadat de eerste a anvrager sedert verzocht had dat hem de gronden in erfpacht uiogten worden afgestaan. Op 1 Maart 1875 was
center omtrent dit verzoek nog niet beschikt.
(d) Op 1 Maart 1875 was van de toewijzing in huur nog geen gebruik gemaakt.
(e) Van de toewijzing in huur is geen gebruik gemaakt, zijnde t>y Indisch besluit van 20 November 1874, n°. 5 het perceel aan den aanvrager voor 75 jaren in erfpacht afgestaan tegen een canon van
f 3.50 per bouw 'sjaars.
(f) In huur gevraagd voor 20 jaren ter beplanting met thee en producten voor de inlandschc markt,
(o) Als voren ter beplanting met thee.
(h) In huur gevraagd voor 20 jaren.

C.

Bijlagen,

[!•
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Du 7 nieuwe overeenkomsten, blijkens het voorafgaande
ovorzigt in 1874 tot stand gekomen, deden al«oo hot aantal
uitgegeven huurperceelen klimmen van 113 tot 120. Daar
echter voor een 9tal (1) nog in 1871 de huur vervangen
werd door erfpacht, en voor 1 parceel, Pogidoengan in

Uitgestrekt-

Aantal

heid in huur

I> in ju 'laas, dat door du erven van den overleden huurder
reeds sedert lang onbeheord was gelaten, het contract met
ultimo Novembjr 1871 ontbonden werd , bedroog hot aantal
huurperceelen op Java bij het einde van 1874 ten slotte
nog 110, over ds verschillende gewesten verdeeld als volgt:

vanden
Verschuldigde Bedrag
huurachut,

huurschat

afgestaan,

GEWESTEN.
per-

onder-

(in bouws).

ceelen.

nemers

M

over
1874/75.

wanneer deze
reeds bij al do
perceelen over de
volle uitgestrektheid ware
verschuldigd.

w

Bantam

7

5

3 366

900

4 820

Batavia

3

2

519

663

781

Krawang

5

4

2 686

8 386

10 538

21

13

5 483

65 602

76 395
11700

Preanger regentschappen
Cheribon

2

2

600

11700

Pekalongan

4

3

2 464

4128

5 328

29

17

13 465

82 338

85 038

Japara

2

2

236

1304

1414

Pasoeroean

6

6

4 840

28 110

30 375

Probolinggo

1

1

500

3 000

3 000

Bezoeki

1

1

100

600

600

Banjoewangi

1

1

300

600

600

Banjoemas

1

1

100

600

600

Bagelen

2

2

1224

25 497

26 959

Kadoe

4

3

905

1818

5 805

Madioen

7

5

2 554

5 400

22 857

14

12

5 606

15 587

24 616

110

80

44 948

256 233

311426

Samarang

Kediri

Totaal

.

.

Gedurende 1874 gingen 7 huurondernemingen in andere
handen over.
Afstand van gronden in erfpacht in de buitenbezittingen.
Regelen ter uitvoering van de in 't vorig verslag (blz. 96)
besproken ordonnantie van 26 Maart 1874 [Indisch Staatsblad, n°. 9 4 / ) , betreffende de uitgifte van gronden in de
gouvernements-landen op Sumatra, werden door don Gouverneur-Generaal vastgesteld by besluit van 25 Junij 1874
(Indisch Staatsblad n°. 168). Vermits op Sumatra geen
sprake is van de aanbieding van gronden in erfpacht, bevat
het besluit enkel regelen, in acht te nemen bij aanvraag
in erfpacht van tot het Staatsdomein behoorende gronden.
Overigens komen deze regelen in hoofdzaak overeen met
die voor Java en Madura vastgesteld (Indisch Staatsblad
n*. 237b), behalve dat voor Sumatra, overeenkomstig het
bepaalde by art. 7 der aangehaalde ordonnantie van 26
Maart 1874, het hoofd van gewestelijk bestuur, ten opzigte van elke aanvraag, in zijn advies aan den directeur
van binnenlandsch bestuur bekend stelt, of en in hoever
de lands-instellingen medebrengen dat de volkshoofden in
de zaak gekend worden, en wat in dat geval door hem
reeds is of alsnog behoort te worden gedaan om zich van
hunne medewerking te verzekeren. Indien geene bezwaren
tegen de uitgifte bestaan, wordt niet eerst, zoo als de voor
(1) Kosala in Bantam, Gintoeng en Tamblang (3 perceelen) in
Krawang, Kadhipattcn in Cheribon, Loetoeng-Linggo in Pekalongan, Poeyong en Selokaton (2 perceelen) in Samarang enGangsiran in Pasoeroian.
Bijblad van de Nederlandiche Staato-courant. —

1875

Aanmerkingen.

De cijfers zijn op de gebruikelijke wijze afgerond.

J a v a en Madara aangenomen regelen medebrengen (verg.
het verslag van 1873, blz. 103), de erfpacht toegezegd en
het afstaan in erfpacht van een nader te doen verzoek
afhankelijk gesteld, maar wordt de erfpacht reeds dadelijk
door den Gouverneur-Generaal verleend, onder uitdruk kelijk beding — zoo als dit ook in de toewijzingsbesluiten
voor J a v a en Madura wordt opgenomen — dat de verkrijger
van het regt binnen den termijn van zes maanden na do
dagteokening van het besluit, onder overlegging van den
moetbrief en de kaart dor afgestane gronden , het noodige
verrigte voor de openbaarmaking van den titel van »ankoinst ingevolge art. 740, alinea 2 , van het Indisch
Burgerlijk Wetboek, en d a t , bij gebreke van d i e n , de
afstand als niet gedaan wordt aangemerkt.
Slechts één aanvrage om afstand in erfpacht van woeste
gronden op Sumatra werd in 1874 ontvangen, namelijk
van een ingezetene van Padang (den heer J . J . GOLDIE) ,
voor een perceel groot 485 bouws nabij de negory Goegoe
(Padangsche Bovenlanden), aan den nieuwen weg van
Padang naar Solok. Het verzoek w e r d echter afgewezen
(January 1875), omdat het bleek dat V, van de aangevraagde gronden in gebruik was bij de bevolking en V,
moest beschikbaar blijven voor de uitbreiding harer eigene
cultures. Bovendien bestond er vrees voor onttrekking
van koffij uit de naburige negorijtuinen aan de gouvernements-levering.
Behalve op Sumatra kunnen, op de voorwaarden in
Indisch Staatsblad 1872, n°. 237 c, ook in de residentie
Amboina tot het Staatsdomein behoorende gronden in erfpacht worden verkregen. Op dien voet zijn aldaar een drietal
1878.
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perceelen (op de eilanden Khun , Pisang en Rozenguin) reed»
in lb73 (verg. hel vorig verslag, blz. 91) uitgegeven aan
drie Europesche ingezetenen van Banda, die in April 1874
hun erfpachtsregt in de openbare registers hebben doen
inschrijven. Sedert zyn van een ander ingezetene van Bunda
een tweetal verzoeken ontvangen om afstand in erfpacht
van woeste gronden op Ceram, doch diens eerste aanvrage
moest, wegens hare onbestemdheid, buiten behandeling
worden gelaten, terwijl het tweede verzoek, betreffende
eene uitgestrektheid van 358/io bouws, nader omschreven
op eene overgelegde kaart en meetbrief, moest worden
afgewezen (Indisch besluit 31 .Inlij 1874, n°. 12), omdat
de bedoelde gronden , in gemeenschappelijk bezit bij twee
Alioersche negorijen , niet konden gerekend worden tot het
St nuts domein te behooren.
Verhoop van gronden. GedOTendo 1874 werden aan E u r o peanen en anderen bij onderhandschen verkoop kleine stukken gronds in vollen eigendom afgestaan tot eene gezamenlijke uitgestrektheid van 1 866 323 vierkanto meters.
Over welke gewesten , ook buiten J a v a , die verkoopen
verdeeld w a r e n , en hoeveel ter zake aan koopprijs bedongen
werd, blijkt uit den volgenden staat:
Uitgestrektheid in
vierk. meters.
JAVA EN MADURA.

Bantam

63 347

694

Batavia

441438

19714

20 685

363

25 203

980

Cheribon

72 801

3115

Tagal

66 654

3 573

Pekalongan

36114

3 387

Samarang

14 838

1803

Krawang
Preanger regentschappen.

.

238

Samarang

455

Pasoeroean

55671

583

Probolinggo

62 924

787

Bezoeki

10548

74

Banjoemas

19 201

67

Kadoe

36 308

1811

1222

Madioen

36 322

190

Kediri

55728

519

346 598

4 724

944

Soerabaija

603 024

26 559

Pasoeroean

86 256

2475

Probolinggo

7062

497

Banjoemas.

47986
. . . . . .

788

31047

Bagelen

59 801

2 809

Kadoe

16125

1508

1376

50

98220

6 997

452

23

Madioen
Kediri
Madura
te zamor.

.

.

1829788

f

f

.

6160

. . . . . .

1375

55

Riouw

18687

395

Banka

4485

291

Celebes en onderhoorigheden

5 598

955

230

161

Palembang

.

Amboina

Totaal

V.

1155

§ 1.

.

.

36 535

f

3 012

Totaal

.

.

1866323

f

84791

Agrarische opnemingen.

Het eerste gedeelte van het eind-resumé van het gehouden
onderzoek naar de regten, welke de bevolking van J a v a
en Madura op den grond uitoefent, kwam in November 11.
gereed en lag, blijkens de laatst ontvangen Indische berigten, ter perse. In het belang eener bespoedigde verschijning werd het werk op eene particuliere drukkerij
gedrukt.
Ook zullen nog eenige resumé" s van het onderzoek naar
de regten der bevolking op den onbebouwden grond in de
buitenbezittingen gedrukt worden, even als geschied is
met dat betreffende Sumatra (zie vorig verslag, bladz. 97).
§ 2.

te «amen

.

AGRARISCHE, STATISTISCHE EN TOPOGRAFISCHE
OPNEMINGEN EN KADASTER.

81779

BUITENBEZITTINGEN.

Sumatra's Westkust .

Betaling.

28 602

15 687

Bezoeki

Uitgestrektheid in
vierk. meters.

41294

4 278

Rembang

Afstand van gronden met regt van opstal. Ook de uitgifte
van gouvernements-gronden met regt van opstal [Indisch
Staatsblad 1872, n°. 124) w a s , om de bovenbedoelde reden,
in 1874 minder aanzienlijk dan in 1873. Zy vond slechts
plaats in de onderstaande negen gewesten, tot de daarachter vermelde uitgestrektheid en tegen de daarbij aangegeven betaling. (De betaling bedraagt, zoo als bekend
is, de helft van hetgeen gevorderd zou worden bij afstand
in eigendom).

Preanger regentschappen.

121 C72

Japara

Do vorenstaande cyfers zyn aanmerkelyk lager dan die
over 1873 (zie het vorig verslag , blz. 96), hetgeen vooral
hieraan te w ij ten i s , dat de afstand van gronden in eigendom tijdelijk werd gestaakt in verband met de gerezen
kwestie omtrent de bevoegdheid der Indische Regering tot
zoodanigen afïtand (zie hierboven, blz. 89).
Te Buitenzorg werd een aan het Gouvernement toebehoorend terrein (ruim 2 ,1 V 600 bouws), waarop vroegereenelandswoning had gestaan (verg. vorig verslag, bladz. 96] publiek
geveild (February 1874) en aan den hoogsten bieder afgestaan voor eene som van f 4525. De voorgenomen veiling
van eenige gouvernements-sawahvelden te Buitenzorg, welke
men tot bouwterrein wilde bestemmen, heeft nog niet plaats
gehad.
In het belang der gezondheid en ter betere beveiliging
tegen brandgevaar van de aangrenzende Europesche wijk,
zal ter hoofdplaats Palembang een met inlandscho woningen
bezet particulier terrein, ter grootte van ruim l*V,oo bouw,
ten name van het Gouvernement worden onteigend (Indisch
Staatsblad 1875, n°. 15), om vervolgens, met uitzondering
van de voor wegen te bestemmen gedeelten, publiek te
worden verkocht ter bebouwing met regelmatige steenea
huizen.

Opneming.
(1)

Statistieke opneming van Java (1).
Het volgende overrigt geeft in het kort aan

Over de topografische opneming zie men blz. 42 hiervoren.
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do voornaamste der in 1874 door hot personeel dor opneming vorrigte werkzaamheden.
CS

Aant al d ;r gema
uet- dessa kaarten
(sch aal 1 : 2500).
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In welke gedeelten dor genoemde gewesten het personeel
werkzaam w a s , blykt uit de volgende modedeelingen.
De eenige nog overgebleven sectie in Japara (verg. vorig
verslag, bladz. 98) beëindigde de opmeting der districten
Mergotoehoe, Bogorame, Mantoep en Joana (de beide
laatsten eerst in 1874 onderhanden genomen), en daarmede die van de geheele residentie. Daar nog oenigen tyd
moest worden bosteed aan bet zamenstellen van de districtsen van de net-dessakaarten, aan de inhoudsberekeningen
en ook aan de volkstelling, duurde het tot omstreeks het
voorjaar van 1875 eer zij naar hare nieuwe bestemming,
de residentie Rembang, kon overgaan.
Van de twee opnemingssectien in Madioen was ds enne
werkzaam in de districten Oeteran , Ponorogo en Poeloeng,
de andere in de districten Sinoe, Boeloe, Magettan en
Balepandjang. In al die districten, behalve in Poeloeng en
Balepan dj ang, kwam men met de opnemingen gereed.
Het personeel voor de heropneming van Cheribon, in
't laatst van 1873 aangevuld tot de sterkto eener volle
sectie, volbragt dit werk in de districten Palimanang,
Gegesik-lor en Mandirantjan geheel en in het district
Beber gedeeltelijk.
De in Banjoemas te werk gestelde sectie voltooide de
heropneming in de districten Tjahjana, Poerwokerto en
Djamboe en bleef nog werkzaam in het(district Adjibarang.
Nopens de uitkomsten d i r opnemingen in de drie laatstgenoemde residentien wordt berigt, dat de bevonden uitgestrektheid der sawahs de tot dusver bekende uitgestrektheid overtrof:
in de districten Kanigoro, Oeteran, Ponorogo, Sinee,
Ngawi en Gendingan (allen in Madioen), respectiveiyk niet
4 1 , 3 9 , 12, 9 9 , 33 en 94 pet.;
in de districten Kotta-Cheribon, Loearkotta, Ploembon
en Palimanang (Cheribon), respectivelijk met 2, 2 1 , 6 en
12 pet.;
in de districten Kertanegara, Tjahjana en Poerwokerto
(Banjoemas), respectivelijk met 1 3 , 37 en 12 pet.
Bijhoudvig. Omtrent de bijhouding van de kaarten en
verdere uitkomsten der statistieke opneming door de negen ,
achtereenvolgens in Cheribon , Banjoemas , Kadoe, Bagelen,
T a g a l , Samarang, Pekalongan, Japara en Madioen, opgerigte gewestelijke kadastraal-statistieke bnreaux valt
over 1874 het volgende aan te teekenen.
In Cheribon wordt thans de loop der bevolking bijgehouden in het geheele regentschap van dien naam, wat de
vreemde Oosterlingen betreft, alleen met uitzondering van
bet district Mandirantjan. Nu de chef der bijhouding ontbeven is van de leiding der hermetingen (verg. vorig verslag,
blz. 98), kon (in de bermeten districten) de bij houding der
veranderingen in de bestemming of den aard der gronden
geregelder geschieden. De in dit opzigt bestaande achterstand werd in het afgeloopen j a a r geheel bijgewerkt. De
zaak der - bijhouding werkt overigens in Cheribon onder
gunstige omstandigheden, vooreerst omdat in de meeste

dessa* s goed ontwikkelde desfa-schrijvers worden aangotroffen, en ton andere omdat veel medewerking, ook van
het iulandsch bestuur, wordt ondervonden. De bijhouding
dor registers van de vreemdo Oosterlingo» laat echter
nog te wenschen over uit gebrek aan voor dit werk bekwame personen.
In Banjoemas strekt de byhouding der bevolkingsuiutation
zich uit over het geheele gewest, doch vindt die der grondveranderingon slechts plaats in de districten waar eene
heropneming heeft plaats gehad, thans ten getale van 9.
Ofschoon de boeking der mutatien nog voortdurend door
do dibtrictsmuntri's zolvon moet geschieden, valt echter in
den gang dor bijliouding steeds vooruitgang op te merken.
De opkomst der destahoofden naar de districtshoofden op
de zoogenaamde rapportdagen liet weinig te wenschen over,
terwijl ten opzigte der aangiften door hen veil iuiauwkeurigheid werd in acht genomen. Wel wordt hierop in
sommige districten nog eenige uitzondering gemaakt, maar
n u , door de medewerking welke van het bestuur wordt
ondervonden (verg. vorig verslag, blz. i'9), bij de dessahooldon het besef hunner verantwoordelijkheid voor eene
rigtigo bijhouding meer en meer doordringt, wordt verwacht dat ook in deze districten eene gunstige verandering
niet zal uitblijven. W a t de bijhouding der grondveranderingen betreft, wordt ook hier het bezwaar ondervonden ,
dat de aangifte daarvan nog vaak door de bevolking wordt
verzuimd.
De bijhouding van de bevolkings-statistiek der vroomde
Oosterlingen liet te wenschen over. Tegen de onverschiIligheid , welke de betrokken Chinesche hoofden zoowel al3
hunne ondergeschikten hierbij aan den dag leggen, kan ,
bij gemis aan strafbepalingen, weinig worden gedaan.
In Kadoe werkt de bijhouding voortdurend vrij bevredigend. Do geschiktheid der dessahoofden en schrijvers voor
dit werk neemt toe en hunne opkomst op de rapportdagen
laat weinig te wenschen over. Voor de controle der opgegeven veranderingen in het bevolkingscijfer werden 4460
dessa's door de districtsmantri's bezocht. Ook de bijhouding der mutatien onder de vreemde Oosterlingen had
geregeld en zonder moeijelijkheden plaats. Het aantal opgenomen veranderingen in den aard of de bestemming der
gronden bedroeg 1471.
In Bagelen is de bijhouding zeer gebaat door de in 1873
door den resident uitgevaardigde instructie, waarbij zoowel
de verhouding van den chef van het kadastraal-statistiekbureau tot de inlandsche ambtenaren als de verpligtingon
der hoofden en bevolking ten deze geregeld zijn. Men
erlangde dientengevolge meer medewerking van het inlandsch bestuur, en de dessahoofden legden bij hunne
aangiften meer ijver en naauwkeurighoid aan den dag. In
de bergstreken echter wordt de geregelde bijhouding nog
steeds zeer belemmerd door de omstandigheid dat een aantal
dessahoofden lezen noch schrijven kunnen. De bijhouding
der mutatien onder de vreemde Oosterlingen leverde
geen moeijelijkheden op. Ten opzigte der veranderingen
in h.-t gebruik of de bestemming dor gronden wordt de
aangifte nog menigwerf verzuimd. Voor zoover het k a dastraal-statistiek bureau er kennis van kreeg, werden
de veranderingen behoorlijk opgemeten , doch het insc'hotsen
op de dessakaaiten kon, dooi' beperktheid van personeel,'
niet altijd zoo spoedig plaats hebben als wenschelijk was.
Ook in Tagal vond de bijhouding behoorlijk plaats ,
vooral wat betreft de bevolkingsstatistiek zoowel van inlanders als vreemde Oosterlingen. De aangifte van grondveranderingen werd nog altijd , zoo als bleek op de rondreizen der districts-mantri's, meermalen verzuimd. Echter
was dit verzuim minder dan in Bagelen. Al de door de
mantri's ontdekte veranderingen werden, na opmeting, op
de kaarten overgenomen.
In Samarang hadden de voor de bijhouding noodige aangiften geregelder plaats dan vroeger, terwijl de aan de
dessahoofden opgelegde verpligting om de ter hunner kennis
gebragte mutatien terstond in een daarvoor aangelegd r e gister op te teekenon (vergel. vorig verslag, bladz. 98) er
toe bijdroeg om deze hoofden en hunne schrijvers aan
naauwkeurigheid te gewennen. De wijze waarop dit opteekenen geschiedde, gaf een goeden maatstaf aan de hand
van de bedrevenheid der bedoelde personen in het lezen
en schrijven. Dit gaf aanleiding dat van bestuurswege
pogingen werden aangewend om door verbetering van hot
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lot dor dessaschrijvers eene klasse van dessabeambten te
vormen, in staat om het jaarlyks vermeerderende administratief werk in do dessa te verrigten. Hier en daar
gelukte het op die wijzo geschikte personen voor het
schrijvorsambt to verkrijgen ; in de meeste dessa's echtor
waren de gomeenteleden niet gezind het lot van don dessaschrijvor door vermeerdering van zyne inkomsten te verbeteren. Verder werd door het bestuur krachtig de hand
gehouden aan het beginsel om de byhouding zooveel
mogelijk een onderdeel van het binnenlandsch bestuur te
doen zijn. Hoe noodig dit w a s , bleek ondor anderen in
het district Oungaran, waar eene geheel nieuwe opneming
moest worden verrigt, omdat het districtshoofd zich van
alle toezigt op den mantri der byhouding had onthouden.
Naar aanleiding van dit feit werden de hoofden van plaatselijk bestuur tor zake van nadere voorschriften voorzien.
Op last van den resident werd eeno telling gehouden
van de inlanders in dienst of gehuisvest by Europeanen
on vreemde Oosterlingen, waaruit bleek dat niet minder
<lan 9722 inlanders niet in do bevolkingsregisters waren
opgenomen. Voor de inschrijving dezer personen en het
bijhouden der onder hen voorvallende veranderingen, op
eene plaats als Samarang vooral uit een politioneel oogpunt van belang, werd het noodige verrigt.
Vond de bijhouding onder de vreemde Oosterlingen
in de afdeelingen dezer residentie naar wensch plaats, op
de hoofdplaats zelve waren de uitkomsten niet zeer bemoedigend, vermits eene verificatie der bevolkingsregisters
aldaar belangrijke onjuistheden deed ontdokken.
In het doen van aangifte door de bevolking van veranderingen in de bestemming der gronden valt niet veel
vooruitgang op te merken. Gedurende 1874 werden 728
dergelijke veranderingen opgemeten on, op een 50tal na,
op de kaarten overgenomen of berekend. In vergelijking
met 1873 was de achterstand in dit deel der byhouding
dus zeer verminderd.
Ook omtrent de bijhouding in Pekalongan kunnen gunstiger berigten worden gegeven dan in vorige jaren. Deed
zich vroeger wel eens het geval voor, dat gedurende verscheidene maanden door de dessahoofden geene veranderingen werden gerapporteerd, gedurende 1874 werd zulks —
dank zij de meer regtstreeksche medewerking der bestuursambtonaren — niet meer waargenomen. Verscheidene districtsmantri's werden door don resident met verbetering
hunner positie tot bestuursbetrekkingen benoemd, hetgeen
een heilzamen prikkel uitoefende op de pligtsbetrachting der
overigen. De gedHronde 1874 bekend geworden grondveranderingen worden allen opgemeten en in kaart gebragt,
hetgeen ook het geval was met die welke in 1873 nog te
meten waren overgebleven.
De bijhouding in Japara werd in 1874 uitgestrekt tot
nog drie districten, waar de volkstelling was afgeloopen.
Zij werkt thans in de geheelo residentie , behalve in het
district Bogorame en in de drie districten van het regentschap.loana Doopteekeningder veranderingen in de registers
moet hier nog meerendeels door de districtsmantri's geschieden; slechts voor een klein getal dessa's kan dit
werk aan de dorpshoofden of hunne schrijvers worden toevertrouwd. Voor de overige dessa's bepaalt zich de bemoeijenis dezer personen met de bijhouding alleen hiertoe,
dat op do rapportdagen van de voorgevallen veranderingen
opgave wordt gedaan aan de districtsmantri's.
In Madioen werd de bijhouding over 7 nieuwe districten
uitgestrekt , waardoor zij bij het eind vau 1874 plaats had
in de regentschappen Madioen en Ngawi geheel en in het
regentschap Magettan gedeeltelijk , voor zooveel namelijk
betreft de drie districten Poerwodadi, Keniten en Goranggareng. De inboeking dor veranderingen bleef nog voortdurend aan de mantri's toevertrouwd. De gang van zaken
wordt overigens vrij gunstig genoemd, in zoover, met enkele
uitzonderingen , de mutatien geregeld worden opgegeven.
Het aantal grondveranderingen in de drie genoemde regentschappen bedroeg 194, die nog vóór het einde des jaars
allen waren opgemeten en in de kaarten overgenomen.

anderen moesten in October 1874 wegens ziekte met verlof
naar Europa vertrekken, on werden eerst in don aanvang
van 1875 vervangen) eonigo dagen op het terrein door voor
het afbakenen en waterpassen van den nieuw aan te leggen
wog door hot rijk van Goa, ter verbinding van de groote
wegen van Makassar on de Zuiderdistricten. Do algemeene
kuurt \an Zuid-Celebos, behalve do nog niet opgenomen
borgregontschappen der afdooling Nooi dei-districten (schaal
1:50000), kwam gereed; de (net) dotailkaarton (schaal
1 : 10000) van de ufdoelingen Saleyer en Oosterdistricten
bleven nog onderhanden; overigens word begonnen aan
eene kaart (schaal 1: 2500) van eon gedeelte van Goa.
Ton oinde de om verschillende rodenon wenschelyk geachte
opneming vun dit rijk te kunnen doen plauts vinden, en
met hot oog op het werk dat in de gouvernementslanden
nog te doen is (namelijk de opneming der bergregentschappen
en de kadastrale opmeting der padivolden in de Noorderdistricten), zal het personeel nog een paar jaren langer moeten worden aangehouden dan vroeger is noodig geacht (verg.
het verslag van 1871 , bladz. 76), waarschijnlijk tot 1877.
§ 4.

Kadaster,

enz.

De blijkens het vorig verslag (bladz. 99) uit Nederland
gezonden ambtenaren voor het kadaster hebben on verwyld
na hunne indienststelling een begin gemaakt met de werkzaamhedon, noodig voor de kadastrale opmeting van de
hoofdplaats Batavia. Deze opmeting, waarbij party wordt
getrokken van de ondervinding in Europa opgedaan , en
die den noodigen waarborg geeft dat een in alle opzigten
deugdelyk kadaster zal worden verkregen, vordert zeer
goed, niettegenstaande de teleurstelling ondervonden door
het overlyden van den voor de leiding uit Nederland
gezonden deskundige.
Daar het bij den weinig bruikbaren toestand van de
vroegere zoogenaamde kadastrale stukken te Batavia van
groot belang is (onder anderen voor de heffing der verponding) om het werk zoo spoedig mogelijk te voltooijen,
worden bij de Indische begrooting voor 1876 de noodige
fondsen aangevraagd om het personeel eenigzins te versterken.
Tevens wordt het kadastraal bureau van Batavia gereorganiseerd. Als kadaster-bewaarder is benoemd een in
den aanvang van 1875 uitgezonden landmeter 1ste klasse
van het kadaster hier te lande. Deze zal niet alleen
belast zijn met het zooveel mogelijk in orde brengen van
het bestaande, met den gewonen dienst van den vroegeren
gezworen landmeter, chef van het kadastraal bureau, maar
ook met het doen van de onderzoekingen, vergelykingen
en aanteekeningen die noodig zyn om, ten gerieve van
het publiek, de noodige verwijzingen te maken tusschen
do oude titels en andere stukken en de nieuwe kaarten
van het kadaster.
Het denkbeeld om de statistieke opneming, voor zooveel
de meting der gronden betreft, zoodanig te hervormen,
dat door haar werk — en zonder bijzondere onkosten —
langzamerhand en voor zooveel noodig bruikbare kadastrale
kaarten worden verkregen, en dat er betere en goedkoopere gelegenheid besta om de bij verschillende wettelijke
bepalingen gevorderde meetbrieven te krygen, is nog by"
de Indische autoriteiten in overweging.
Meer en meer deed zich, vooral sedert de inweikingtiodiug der verordeningen dio het uitvloeisel zyn der agraïischo wot, het bezwaar gevoelen, dat aan de aanvragen
tot het opmaken van zoogenaamde landmeterskennissen
en meetbrieven — hoedanige stukken om regtsgoldig te
zijn, ingevolge Indisch Staatsblad 1859, n°. 2 7 , door een
gouvornements-landmeter moeten zijn afgegeven — uithoofde
van het betrekkelijk gering aantal gouvernements-landmeters niet met gewenschten spoed kon worden voldaan.
Om hieraan te gemoet te komen, werd by ordonnantie van
7 Mei 1874 (Indisch Staatsblad n°. 129) aan de hoofden
van gewestelijk bestuur buiten Batavia bevoegdheid verleend om, wanneer de voorgeschreven tusschenkomst van
den gouvernements-landmeter de afdoening eener zaak te
§ 3. Topografische en statistieke opneming van Zuid-Celebes. veel zou vertragen of voor den belanghebbende overdreven
kosten zou veroorzaken, de uitoefening der functien van
Gedurende het afgeloopen j a a r bepaalden de werkzaam- gouvernements-landmeter, wat betreft het opmaken van
lieden van het personeel dezer opneming zich schier enkel landmeterskennissen en meetbrieven voor onroerende goetot teekenwerk. Slechts bragt één der vier opnemers (twee deren, niet op eene blokkaart voorkomende, voor bepaalde
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gevullen of oategorien van gevallen te vergunnen aan
anderen, mits de zwdanigen in het bezit zyn van het landmetora-dip'oma of' uit andoren hoofde bevoegd tot uitöefening van liet beroep van geëxamineerd on boe )digd ldivlraeter.
Als eene nuttige voirzioning, ten doel liebbande blijvende
zekerheid te verschaffen aangaande de juiste ligging van
perceelen niet op eene blok kaai: voorkomende, is te vermelden de bepaling in Indisch Staatsblad 1871, n". 2(52,
dat bij opmeting van gouvernementsgronden, ter uitgifte
onder eenigen titel, de basis waaruit de moting geschiedt,
en die als zoodanig op den raeetbrief is optegeven ,
moet worden aangewezen door stoenen merkteekenen, die
in behoorlijken staat moeten worden onderhouden.

VI

TRANSPORTEN.

Een overzigt van de op 1 Jan uur ij 1875 bestaande
neiningscantracton voor het vervoer van producten,
doren, enz., voor zooveel daarbij het departement
binncnlan'sch bestuur is betrokken, wordt hierachter
gelroffen als bijLago S.

aangoevan
aan-

Do transporten waarvoor, blijkens bedoeld overzigt, in
1875 nieuwe overeenkomsten in werking traden, waren
de volgende :

A A N N E M I N O S P R I J S.
VERVOER

VAN
Maatstaf.

Tegenwoordige prijs.

Vorige prijs.

Koffij , zout enz. in de residentie Bantam.
Koffij

per pikol (voor het ge- f 0.40 a f 0.80 (naar gelang f 0.56 a f 1 (als voren).
heele traject),
der afstanden),

Zout

per kojan (voor het ge- f 2 a f 30 (als bover),
heele traject),
f

Idem idem ter reede Bantam (naar en van
boord), benevens vervoer van het van boord
afgehaalde zout naar Karang-Antoe,

per kojan ,

Koffij uit Krawang naar Tjikao-Bandong
(Preanger regentschappen), en van gelden
en goederen onder anderen naar en van de
districtshoofdplaatsen in Krawan» ,

per pikol en per paal,

3.00

f

0.10V,

Koffij in de residentie Cheribon (uit eeu aantal
inkooppakhuizen in de afdeelingen Madjalengka en Koeningan naar de hoofdplaats);
opvoer van zout, enz.

idem.

Als voren (uit een paar andere pakhuizen in
de afdeolinp; Madjalengka naar de hoofdplaats); opvoer van zout, enz.

idem.

koffij.

idem.

zout

f

Personen (militairen en veroordeelden), goaderen en gelden van en naar de reede van
Cheribon,

idem.

koffij

idem.

zout

idem.

0.02"/ 10 „

idem.

langs
nieuwe
wegen.
f 0.01 7 «/ I0 .

idem.

0.01 V,

idem.

0.06 V,
10.00

zout

per pikol,
idem.
per 2'/ 3 kub. meter,

f
f

5.00

0.12

0.10

andere goederen,
gelden, enz.

0.20

0.10

houtwerken

6.00

4.00

f

3.05

Goederen (1), vee, gelden, steenkolen, zoomede porsonen van en naar de reede van
Soerabaija, en van gevangenen van daar
naar Kamal (Madura),

per kojan
ruimte ,

Koffij uit de afdeelingen Ngawi en Magettan
der residentie Madiosn naar de hoofdplaats
Samarang (a),

per pikol en per paal
tot Soerakarta,

0.077Vl(

Vervoer van goederen enz. tusschen Soera karta en de verschillende pakhuizen in de
genoemde afdeelingen,

per pikol in ëéns (voor
het vervoer per spoorweg tusschen de pakhuizen te Soerakarta
en Samarang),

1.59

(a)

praauw-

niet opgegeven.

O.OlV.o

f 0.06

f

per 5 personen,

4.00

0.03

0.02'Ao

langs
bestaande
wegen.
Koffij uit de pakhuizen in de afdeeling Galoe
(Cheribon) naar Bandjar (Preanger regentschappen) ; opvoer van zout, enz.

f 11 a f 34 (als voren),

f 3.20 in 24 uren.
1.60 in 12 nren.

nog niet op die wyze
uitbesteed.

Dit vervoer wordt geraamd op 7900 pikols koffij per j a a r .

(1) In deze aanneming is niet begrepen het vervoer der producten, waarvan de afscheep geschiedt door de zorg van de factorij der
Nederlandsche Handelmaatschappij.
Bijblad Tan de Nederlanckche Staats-courant. — 1 8 7 5 — 1 8 7 6 .
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AANNEMINGSPRIJS.
VKRVOKR VAN
Maatstaf.

Tegenwoordige prijs.

Koffij uit do overige afdeelingen der resi- per pikol en per paal,
dentie Madioen naar de afscheepplaatsen
Djokotro en Koetjoer (b) in dezelfde residentie; opvoer van zout, enz.
Koffij , zout enz. in de residentie Kediri,

koffij
zout

idem.

koffij

idem.

zout

Personen en goederen van en naar de reede per kojan
ruimte,
van Pontianak,

f

f

pntauw-

Vorige prys.

0.057,0

(c) f 0.08

0.06"/,,,

(c)

O.OOV.o a f 0.25

f

0 . 0 6 ' (d)
f

0.007,0

(dj f 0.05
0.12

0.017, a f 0.15
0.017,

7.00

f

6.50

(b)

De afvoer van koffij naar Djokotro wordt geraamd op 39 700 en naar Koetjoer op 19 500 pikols ' s j a a r s ; de
opvoer van daar van zout op respectiveljjk 40 100 en 12 000 pikols 'sjaars.

(c)

Voor het vervoer tusschen Djokotro en de verschillende plaatsen in Madioen, behalve in de afdeeling Patjitan.

(d)

Voor het vervoer in de afdeeling Patjitan.

De waarde der vorenstaande opgaven zou worden verhoogd, wanneer kon worden aangetoond hoo veel het geheele transport vermoedelijk meer of minder dan vroeger
zal kosten over één ianr of over den geheelen duur der
nannemirg. Hieromtrent zijn echter uit Indio geen gegevens
ontvangen, behalve alleen wat betreft het hierboven inde
eerste plaats bedoelde transport van koffij enz. in Bantam,
dat berekend wordt, naar de thans aangenomen sommen,
gedurende de drie eerstvolgende jaren ruim f 32 ^00 minder
te zullen kosten dan onder de werking van het afgeloopen
driejarig contract betaald is.
Voor het transport ter reede van Soerabaija werd, wegens
de minder voordeelige uitkomsten der eerste aanbesteding,
eene heraanbesteding gehouden, met bet gevolg, dat bij de
laatste aanbesteding voor f 0,25 per kcjan en per reis
minder werd ingeschreven dan bij de eerste
De uitkomsten der uitbesteding van de Madioen-transporten voor de jaren 1875—1877, volgens de gewijzigde
regeling (verg. vorig verslag, bladz. 100), worden zeer gunstig genoemd. Do beide perceelen van dat transport worden
aan één en denzelfden aannemer toegewezen. De vorige
aannemer achtte zich bezwaard over de bij het contract
opgegeven afstanden, op grond dat deze aanmerkelijk zouden verschillen met die welke werkelijk waren af te leggen
om de transporten daar, waar dit was voorgeschreven , per
kar te doen geschieden. De Regering heelt daarop gelast,
dat do bedoelde afstanden (langs de kortste voor transportkarren berijdbare wegen), in bijzijn van em gemagtigde
des aannemers, zouden worden opgenomen, en dat de
vrachtrekeningen in overeenstemming met de bevinding
zouden worden herzien.
In Maart j l . werd voor 10jaren (1876—1^85) uitbesteed
het transport van koffij, zout, golden en andere goederen
in en door de residentien Banjoemas en Bazelen. De aanneming werd toegewezen aan den minsten inschrijver tegen
een viachtlcon van f' 0,027, 00 per pikol en per paal, lietgeen — voor de vermoedelijk te vervoeren hoeveelheden
koffij en zout — uitmaakt f 200 092 per jaar. Volgens het
loopende contract wordt betaald f 0,027 16 per pikol en per
paal. Een in den aanvang van 1871 ontvangen verzoek om
verlenging van dit contract voor den tijd van twee jaren
was door de Indische Regering afgewezen.
Een drietal der in 1874 door of van wege het departement van binnenlandsch bestuur gehouden transport-uitbestedingen mislukten, namelijk die voor: a. de levering
van kleine transportmiddelen ten behoeve van gouvernoments-reizigers en het vervoer van gouvernements-goederen
en materialen in de residentie Bezoeki, van 1875 tot en
met 1877; b. de lever : ng gedurende hetzelfde tijdvak van
l a a d - , los- en transportmiddelen voor het vervoeren van
's lands goederen en gelden tusschen het havtnkantoor te

Koepang (Timorj en de ter reede aldaar of in de nabijheid
ten anker komende schepen, en c. het transport van gouvernements-reizigers, goederen en gelden in de residentie
Amboina gedurende 1875.
De gouvernements-transporten welke buiten contract
van openbare aanbesteding (in vrijen arbeid) plaats hebben,
zijn van weinig beteekenis. Zoo werden bij voorbeeld in
1873 , volgens de by het departement van binnenlandsch
bestuur ingekomen opgaven, in de verschillende gewesten (1) daarvoor slechts de volgende sommen uitgegeven:

Wegens

GEWESTEN.

vervoer van
geld.

Wegens

Weeens
vervoer van
ven oer van 1 gelden.
goederen en
goederen. J personen.

Java en Madura.
Bantam.
Krawang .
Pekalongan
Samarang .
Japara . .
Rembanjr .
Soerabaija.
Pasoeroean
Probolinggo
Bezoeki.
Banjoemas
Bagelen
Djokjokarta
Madioen
Madura. .

f

83,915 f
w

80,00
215,85
1449,775
109,50
3775.14
»
379,41 5
n

572,92
1093,645
»
568,675

31,035
»
f 387,68
»
i
104,90
172, /6 5
94,47
1844,195
»
150,00
156,365
n
»
603,08»
18,00
»
J 18,395
n
30,00
429,285
»
1253,495

Buitenbezittingen.
Bauka
Billiton
Westcrafdeeling
van
Bovneo
Celebes en onderhoorighedon . .
Ternate
ïiraor

1299,05
30,00
130,00
472,565
1050,00
649,60

(1) Alleen van de residentien Preanger regentschappen, Cheribon
on Zuidcr- eu Oosteral'deeling van Borneo waren geene opgaven
ontvangen.
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Do reden waitrom in Soernbaija (alleen hier was het
betaalde buiten uitbesteding van eenigu beteekenis) do bedoelde transporten niet waren vastgeknoopt aan het vervoer
der gouvernements-producten a l d a a r , moet gezocht worden
in do omstandigheid, dat niet al deze transporten loopen
over de trajecten waarlangs het zout- of kofftj-vervoer
plaats heeft, terwyl eene afzonderlijke uitbesteding, wegens
de zeer verspreide rigtingen waarover de aai neming zou
loopen , te hooge kosten zou na zich slepen.
VII.

PAKKETVAART ES ANDERE STOOM VAARTDIENSTEN.

Gedurende het afgeloopen j a a r vond do mail-en pakkotvaartdienst in den Indischon Archipel, met de schepen
der Nederlandsch-Indische Stoomvaartmaatschappij, over
't algemeen peregeld plaats. Alleen kon , even als in Januarij
(verg. vorig verslag , bladz. 101), ook in April on December
de lijn Batavia-Tjilatjap niet bevaren worden, omdat de
Regering toen over stoomers der Maatschappij beschikte ten
behoeve van diensten in Atjeh. Overigens kwam in den westmoesson (van 1874/75) enkele malen vertraging voor in het
vertrek der booten , uit hoofde van aanhoudend slecht weer.
De vloot der Maatschappij, bij het einde van 1873 bestaande uit de in 't vorig verslag genoemde 18 grootere en
kleinere stoomschepen , bleef' gedurende 1874 nagenoeg op
gelijke sterkto. Terwijl zij werd uitgebreid met de Glendan och.
die sedert den naam Atjeh verkreeg , groot 175C ton , ging
daarentegen de Koningin der Nederlanden , groot 515 ton,
door verkoop te Singapore, in andere handen over. Bovendien
was geruimen tijd aan den dienst onttrokken de William
Mackinnon . groot 964 ton , die naar Nederland gezonden
werd doch sedert, voorzien van geheel nieuwe stoomwerktuigen, weder in de vaart is gebragt. In de vijf of
zes eerste maanden van 1875 is evenwel het materieel der
Maatschappij achtereenvolgens aangevuld met de vijf In
Schotland gebouwde stoomschepen: Amhoina, Baiida , Sindoro, Salak en Merapi, respectivelijk groot 7 8 5 , 7 8 2 ,
1223 , 1209 en 60G ton , en zullen dezo nog spoedig door
twee andere, de Karang en de Bromo , worden achtervolgd
De Sindoro en de Salak zijn dadelijk (Mei jl.) door de
Indische Regei-in? ingehuurd om, na daartoe te zijn ingerigt, te worden gebezigd voor het evacueren van ernstige
zieken on gekwetsten uit Atjeh. Aan het voornemen om
de stoomschepen Singapore, Minister van Staat Jiochussen en
Cores de Vries (groot respectivelijk 79(!, 558 on 348 ton)
door andere te vervangen , za! eerlang gevolg worden gegeven. De nverice schepen der Maatschappij worden gezegd allcu in voldoenden siaut te yerkeoreu. Ileittoliingüu
worden meestal verrigt te Singapore (verg. bladz. 57).
Behalve door het aandoen van Uima op de maandelijkschc
reis naar of uit de Molukken on de voorloopige regeling
der pakketvasrt op Atjeh (zie vorig verslag), ondergingen
de gecontractoerde diensten in 1874 geene verdere uitbreiding. Laatstbedoelde regeling, betreffende drie reizen
's maand! tusschen Batavia en Atjeh (twee langs do westkust en een langs de oostkust van Sumatra), is voor 1875
behouden gebleven, met dien verstande, dat—tegen verhooging van het subsidie naar reden van den af te leggen
meerderen afstand van 8 geografische mijlen — op elke
reis naar Atjeh het eiland Poeloe Bras wordt aangedaan,
en dat niet de boot die den lOden van elko maand van
Batavia via Padang naar Atjeh vertrekt, maar dio van
den 30sten de plaatsen Telok-Betong en Benkoelen aandoet. Do voortzetting der diensten op Atjeh geschiedt
Ronder verdere toekenning van de aanvankelijk door de
Maatschappij genoten premie (boven het gewone subsidie)
van f 2000 voor elke reis, echter onder voorbehoud van
eene nadere regeling daaromtrent, wanneer het porsononen goederen vervoer van gouvernementswege niet genoegzaam
aanzienlijk mogt blijven om de Maatschappij bij de vaart op
Atjeh gton verlies te doen lijden. Verdor bleef bepaald,
dat de maandelijksche dienst van Padang naar Singkel en
tusschengelegon plaatsen zich zor uitstrekken tot Malaboe.
Dat het vervoer met de stoomers der Maatschappij in het
af<»eioopen j a a r woder is toegenomen, blijkt uit de volgende cijfers :
1874.
. 1873.
aantal vervoerde (gouvornem.
63 015
61893
passagiers . . . (particulieren
25 844
24 21L
88 859

86 104

1874.
totale ontvangsten der Maatschappij (daaronder begrepen hot
gouvornements-subsidie a f 6,97
per geogr. mijl)
f 5 573 776
afgelegde afstanden ( onder contr.
(in Kngelsche mijlen) (buitencontr.

187.X

f 5 432 814

246 496
109 412

204 538
91 198

355 908

295 736

Omtrent andere in Indie bestaando stoombootdienstea
zijn slechts weinig opgaven ontvangen. (1) D.- in 't vorig
verslag medegedeelde lyst der aanwezige grooteie of kleinere
Indische particuliere stoomschepen , buiten die voor de eigenlijke pakket vaart, is thans nog aan te vullen met do 2
toen ten onregte niet vermelde stoomschepen : Prins IIendrik der Nederlanden (210 ton) van do billiton - maatschappij ,
en de ter reede van Batavia gebezigde stoomsloep Tjidani
(20 ton) van de Nederlandsch-Indische Stoomvaartmaatschappij, en met de drie volgende iu 1871 in de vaart
gekomen schroefstoomers: Amsterdam, groot 98 ton, toebehoorende aan de Nederlandsch-Indische Droo:;dok-maatschappij, bestemd tot het onderhouden der gemeenschap
tusschen de reede van Batavia en het eiland Amsterdam:
Billiton, groot 214 ton, in dienst van do Billiton-maatschappij; en Atjeh, groot 60 ton, toebehoorende aan eon
Europoesch ingezetene te Padang en bestemd voor diensten
tor reede aldaar. Daarentegen telt niet meer mede,
omdat zij niet meer als stoomvaartuig gebezigd wordt, de
raderboot JMoeriah, groot 50 ton, te Samarang in dienst
geweest voor de gemeenschap tusschen den wal en de
reede, terwijl het raderstoomschip Eersteling, thans Middelburg geheeton (groot 48 ton) , niet meer op Billiton ,
maar te Batavia te huis behoort. Overigens blijkt nog van
de uitreiking iu April 1874 van een oersten NederlandschIndischen zeebrief voor het stoomschip Bientang Soerabnija,
groot 42 ton, in Indie gebouwd voor rekening van een
Chinees te Soerabaija. Door eeno reederij te lianda is voor
de vaart in Indie bestemd het in Schotland gebouwde
schroefstoomschip Egeron, dat in hel voorjaar van 1875
ouder Nederlandsche vlag naar Indie is vertrokken.
Het regtstreeksch stoomverkeer tusschen Nederland en
Indie werd in 1874 onderhouden door de navolgende maatschappijen :
a. » Stoom vaartmaatschappij Nederland", met hare stoomrrs Pri».-- vnn Oranje. Conrad, Koning der Nederlanden,
Prinses A'nalia en Voorwaarts, respectivelijk groot 1829,
2147, 2009, 3000 en 2i00 gemeten tonnen, waarbij —
sedert den aanvang van 1875 — nog de Prins
Hendrik,
mode groot 2500 gemeten tonnen. De drie laatstgenoemde
stoomers zijn allen eerst in 1Ö74 gebouwd. Voor eéue
uitreis (April 1874) word door dezo Maatschappij het
Kngelsche stoomschip Warrior gecharterd. De Maatschappij
heeft nu het voornemen om niet hare zes stoomschepen een
regelmatigen maandelijkschen dienst tusschen Nieuwediep
en Batavia en terug in to rigten, in dier voege dat het
vertrek van hier, om de vier weken, zal geschieden op
vaste tijdstippen , op welke uitreizen geregeld ook Padang
zal worden aangedaan, en dat het vertrek uit Batavia zal
geschieden minstens eenmaal 's maand*. Op deze terugreizen
zal Padang echter — ter voorkoming van vertraging gedurende den ongunstigen moesson — alleen in de maanden
November tot en met Maart worden aangedaan.
b. » Stoomvaartmaatschappij J a v a " , welke de volgende
schepen in de vaart had: Java, Holland, Madura, Celebes
en Borneo. respectivelijk groot 1600, 2100, 2142, 1597
en 1495 tonnen.
Voor éé'ne uitreis werden in het afgeloopen j a a r in do
lijn dezer Maatschappij opgenomen eerst het Kngelsche
3toomschip Dahlia, metende 2011 tonnen, en later het stoomschip Sumatra, waarover zie lager sub e.
c. » Commercial steamship company (limitod)". Deze
Maatschappij bezat de volgende (Kngelsche) booten : Wyberton
(in Julij 1874 in de Boode Zee verongelukt), Jlarrington,
liamptontsn Torrington, waarvan voor de drie eerstgenoemde
(1) Over een geregelden dienst, door stoomschepen onder vrceinde
vlag, tusschen Palcmbang en Singapore en tusschen Deli en Vcitaiig,
zie men bladz. 16 en 18.
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een inhoud van 9 6 1 , 750 en 1016 tonnen wordt opgegeven ;
bovendien wordon door haar ingehuurd, om zooveel mogelijk eone geregelde vaart tusschen Europa en Indie tot
stand te brongen, do stoomschepen onder Engelsche vlag
John Bramall en Kingston;
d. n County-lino of pteamships." Deze had ook in 1874
noi' alleen de County of Sutherland in dienst; van het in
do vaart komen der twee andero stoomers, dio volgens hot
vorig verslag voor deze lijn in aanbouw waren genomen,
is nog niet gebleken;
e. n Stoomvnartmaatschappij Batavia". Deze in 1873 te
Rotterdam opgerigto maatschappij had mede nog slechts
één stoomschip in de vaart, do hooger bedoelde Sumatra.
In do eerste maanden van 1875 hebben nog twee andere
maatschappijen eene regtstreekscho stoomvaart tusschen
Nederland en Java geopend, namelijk 1°. de » Rotterdainscho Lloyd", met de twee nieuw gebouwde Nederlundsche stoomschepen Groningen on Friesland; terwijl later
o jk de sub c genoemde Engelsche stoomers Torrington en Hampton voor deze maatschappij zullen varen ; en 2°. de » Star Ball
Line" ,raede met vier stoomschepen , alle onder Engelsche
v'ng, waaronder ook de hooger genoemde John Bramall.
Uit het vorenstaande blijkt dat de stoomvaart tusschen
Nederland en Indie steeds toeneemt.
Door verscheidene stoomschepi'ii werd ook Padang aangedaan. In verband daarmede heeft zich de wenschelijkheid doen gevoelen om te dier plaatse de gelegenheid tot
lading en lossing voor stoomschepen te verbeteren. In Indie
wordt overwogen vi at daartoe kan worden gedaan.
Onlangs (Koninklijk besluit van 19 Februari) 1875, n°. 1 3 ,
Indisch Staatsblad n°. 121) is het verlaagd tarief voor het vervoer van gezinnen in de lste klasse afgeschaft, en voor het
vervoer van kinderen beperkt tot kinderen beneden de 13
(in stede van 15) jaren.

k. Departement van onderwy», ceredlenat
en
I.

§ 1.

iiijii-iheld.

ONDERWIJS. (1)

Voor Europeanen en met dezen gelijkgestelden

Middelbaar onderwijs. Ook in het j a a r 1874 beantwoordde
liet gymnasium Willem I I I te Batavia aan zijne bestemming. Dit resultaat werd echter slechts met buitengewone
inspanning verkregen, daar het personeel dikwijls, tengevolge van ziekte, onvoltallig was. Behalve een der
leeraren in de wis- en natuurkunde, wiens vertrek met
verlof en voorloopige vervanging (alleen voor het natuurhistorisch onderwijs) reeds in 't vorig vorslag word gemeld ,
en die eerst omstroeks Maart 1875 (door een uit Nederland gezonden docent) definitief werd vervangen , verkregen
achtereenvolgens in November 1874, Januarij en April
1875 een tweejarig verlof' wegens ziekte: de leeraar voor
de beginselen der Fmnsche, Engelsche en Hoogduitsche
t a l e n , die voor de staatswetenschappon en die voor de
Engelscheen Hoogduitsche talen en letterkunde. In de plaats
van den eerstbedoelden Ienraar kon dadelijk een particulier
ondertvijzer worden beuoemd; met de lessen in de staatswetenschappen werd voorloopig een der andere docenten
belast; torwijl voor de tijdelijke waarneming van het voortgezet onderwijs in 't Engelsch en Hoogduitsch, in afwachting der uitzending uit Nederland van een definitieven
docent, werd aangewezen een bij het lager onderwijs geplaatste gouvernements-onderwijzor Het geven van onderwijs in het boekhouden werd aan een particulier handelsgeëmploijeerde onder genat eener toelaag opgedragen.
De afdeeling Indische taal-, land- en volkenkunde leed
een gevoelig verlies door hot overlijden van den leeraar
in de Malei? che en Javaansche talen, den heer T . A . F .
VAN DER V A L K , die reeds van

De vaart tusschen Java en Australië, in Mei 1874 op do in
't vorig verslag vermelde voorwaarden ondernomen door de
Nederlandsch-Indische Stoomvaartmaatschappij, heeft zoodanige ontmoedigende uitkomsten opgeleverd , dat reeds na
de tweede proefreis de verdere voortzetting daarvan, met
toestemming van de Regering, is gestaakt. Niettegenstannde het voor elke reis genoten gouvernements-subsidie
van f 20 000, leverde, blijkens de aan de Regering overgelegde rekeningen, do eerste proefreis, door de maatschappij ondernomen met het ingehuurde stoomschip Jason,
voor haar een verlies op van f 5'J 625,39, en de tweede,
door haar eigen stoomschip Atjeh gedaan, een verlies van
f 83 382,22, of. met bijberekening eener buitengewone uitgaaf wegens avarij, een verlies van f 101 003,52. De
oorzaken der nadeelige uitkomsten waren hierin gelegen,
dat do kosten in Australië boven verwachting hoog werden
bevonden; dat het verkeer aldaar moeijelijk uit handen
der bestaande (Engelsche) ondernemingen was te krijgen;
en dat veel minder retourvracht werd aangeboden dan men
gemeend had te zullen ontvangen.
Ondanks de staking der reizen uit Indie naar Australië,
is J a v a toch nog in zeker opzigt met dat werelddeel in
stoomgemeenschap gebleven. De schepen der reeds in het
vorig verslag genoemde »Ea~tern Australun mail steamcompany (liinited)" deden namelijk ook in het algeloopen
j a a r Batavia aan op hunne reizen tusschen Europa en
Australië. De aanvankelijk voor dien dienst opgegeven
stoomschepen (waarvan de Sunfoo in de Chinesche zee is
verongelukt en de overige ingehuurde schepen waren), zijn
echter thans alle vervangen door de vier voor rekening
dier maatschappij gebouwde stoomschepen Somerset, Normanby, Brisbane en Singapore, waarvan de beide laatste
elk 1700, de eerste 1000 en de Normanby 1100 ton
groot, terwijl zij nog twee stoomers in aanbouw heeft, de
Bowen en de Sydney. De dienst der bedoelde stoomschepen
ia thans uitgebreid tot Hongkong aan den eenen en Melbourne aan den anderen kant, maar wat Java betreft,
blijft de gelegenheid tot verzonding van lading beperkt,
daar de stoomers op hunne reizen tusschen Singapore en
Brisbane de Engelsche mail aan boord hebben, zoodat er
geen of slechts een zeer kort oponthoud te Batavia en
in andere tusschenhavens geoorloofd is.

den

aanvang af aan die

afdeeling was verbonden geweest. In het vinden van een
geschikten opvolger is men, ondanks veelvuldige pogingen,
nog niet geslaagd. Door eene tijdelijke opdragt is het
mogelijke gedaan om in het geven der bedoelde lessen te
voorzien.
Op 1 Januarij 1874 telde de afdeeling n hoogere burgerschool" in hare verschillende klassen (1ste tot 5de studiejaar) respectivelyk 4 5 , 4 4 , 1 8 , 16 en 9 leerlingen, o f t e
zamen 132 (allen voor allo lessen). Van dezen waren afkomstig van elders dan Batavia 5 6 , terwijl het aantal
internes 63 bedroeg, onder wolke 42 van elders dan Batavia.
Van 1 Januarij tot bij het eind van den cursus (30 September) werd het aantal leerlingen met 1 vermeerderd en
verminderd met 2 5 , waarvan 9 met goed gevolg het eindexamen aflegden (2) (Augustus/September 1874).
De nieuwe cursus 1874/75 begon met 158 (3) leerlingen
voor alle en 2 voor enkele lessen, welke getallen op
1 Januarij 1875 door vertrek van leerlingen waren teruggebragt op 151 en 1. Van deze 152 waren 76 externes
en 76 internes, waarvan respectivelijk 7 en 57 elders dan
te Batavia te huis behoorden.
Het gedrag der leerlingen gaf hot geheele j a a r geen reden
tot ontevredenheid; het grootste gedeelte legde zich met
yver en inspanning op hunne studiën toe. Dat ook de vorderinyen dezer leerlingen, niettegenstaande het herhaald
ontbreken van leeraren, daarmede in overeenstemming
waren, bleek uil den zeldzaam guustigen uitslag der overgung8-examens, daar ruim 80 pet. van de leerlingen der
vier laagste klassen tot hoogero klassen bevorderd kon
worden. Het schoolverzuim, meestal een gevolg van ligte
ongesteldheden, beliep gemiddeld over het geheele jaar
3,5 pet. tegen 4,9 pet. in 1873.
De leerliiig die in het genot was der beurs, gevormd uit
(1) Over het plan om aan 'slands plantentuin te Buitenzorg (op
beperkte schaal) eene landbouwschool te verbinden, zie men afd. I I
§ 3 van dit hoofdstuk.
(2) Zie het verslag der examen-commissie in de Javasche Courant
van 4 December 1874. Van 1867—1874 hebben in 't geheel 21 leerlingen het eindesamen der hoogere burgerschool met vijfjarigen
cursus met goed gevolg afgelegd. Aan het gedeelte A van het groot
ambtenaars-examen hebben gedurende dat tijdsverloop voldaan 41 gewezen leerlingen der afdeeling „hoogere burgerschool."
(3)

Onder dezen een kleinzoon van prins HAKGKOE NEOOBO.

Hjjlagcn.
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do gift van don eersten Koning van Siara (verg. het verslag
van 1872, blad*. 77/78), verliet do afdeeüng •> hoogere
burgerschool" na met goed gevolg hot eind-examen te
hebben afgelegd. Daar hij zijne studiën voor ambtenaar
wonschto voort te zetten aan de afdeeling » tanl-, land- en
volkenkunde", werd hem het genot der beurs — om het doel,
bij de toekenning beoogd, niet oen halven maatregel te
•doen blijven— nog voor den tijd van twe© jaren toegezegd
Het aantal leerlingen der afdoeling ntaal-, land- on
volkenkunde" bedroeg op 1 Januarij 1874 11 en klom in
don loop van den cursus tot 13 Vim dezen legden 2 het
zoogenaamd groot ttinbtonaarsexamen af. (1) P o nieuwe
cursus (1874/75) begon met 7 leerlingen ; vóór 31 December
1S74 gingen daar 2 af on kwamen er 4 bij
De bibliotheek van elke der beide afdeolingon van het
gymnasium werd, ook door geschonken van particulieren,
belangrijk uitgebreid ; terwijl de ovorige verzamelingen der
inrigting mede in zoer voldoenden toestand verkoerden.
De botanische tuin, tot welks aanleg in 1873 besloten
werd (verg. vorig verslag bludz. 103), werd in het begin
van 1874 door do zorg van don directeur van 'slands
plantentuin van do noodige planten voorzien, en volgens
de jongste berigten is dit belangryk hulpmiddel voor hot
onderwijs in do plantenkunde sedert, op enkele kleinigheden n a , gereed gekomen.
De ontvangsten der inrigting gedurende het dienstjaar
1874 bbdroegen f 51 115 en de uitgaven f 194 9 2 1 , tegonover respectivelijk f 49 3G0 en f 172 085 in 1873.
In July jl. is de Gouverneur-Generaal gemagtigd om in
het bedrag der school- en kostgolden eonige wijziging te
brengen. Terwijl do externes tot dusver betaalden f 300
(waaronder ook de vorgoeding voor don zoogenaamdon
halven kost) en de internes f480 'sjaars per hoofd, zonder
onderscheid of zij tot éóa gezin behoorden , zullen die sommen
nu gesteld worden: voor de externes op f' 300, en voorde
internes op f600 ' s j a a r s , met dien verstande echter, dat
voor een' tweeden of volgenden zoon uit hetzelfde gezin eene
reductio van f 6 0 'sjaars wordt verleend. Aan don Gouverneur-Generaal is voorts de bevoegdheid verleend, om de
thans aanwezige interne leerlingen nog in het genot der
vroegere bepaling te laten. Aan hen, die te Batavia wonen,
wordt hot internaat niet meer toegestaan. Ook zal dit, voor
de drie eerste studiejaren, niet meer aan de te Soerabaija
wonenden worden toegestaan, wanneer aldaar eene hoogere burgerschool met driejarigen cursus zal geopend zijn
In de behoefte aan middelbaar onderwijs buiten Batavia
z a l , ingevolge eene in September 1874 door het Opporbestuur verleende magtiging, worden voorzien door de
oprigting eener hoogere burgerschool mot driejarigen cursus
te Soerabaija, die zich voor zoovoel noodig zal aansluiten
aan do hoogere burgerschool met vijfjarigen cursus te
Batavia, in dier voege dat de leerlingen , dio zich verder
willen bekwamen, het 4de en 5de studiejaar aldaar kunnen
doorloopen. Het noodige wordt voorboroid om deze inrigting, waarvoor reeds bij de loopendo begrooting gelden
zyn toegestaan, en waarvoor het noodige personeel in
Indio zal kunnen verkregen worden , met 1 October aanstaande te openen.
Bij de magtiging van September 1874 (en bij de bogrooting
van 1875) werd ook gedoeld op de oprigting te Soerabaija
eener burgeravondschool, die in de plaats zou treden der
opgeheven ambachtsschool aldaar, en meer bepaaldelijk zou
bestemd worden voor de zoodanigen uit de lagere klassen
der Kuropesche maatschappij, die zich, na met vrucht de
lagere school te hobben bezocht, door benuttiging der avonduren in staat wilden stellen om eene meer algemeene
kennis en geschiktheid voor onderscheidene beroepen of
bedrijven op te doen. Omtrent de uitvoering van dit godoelte der bedoelde magtiging heerschte in Indie volgens
de jongste berigton nog vorschil van gevoelen, en behield
de Gouverneur-Generaal zich voor nader een voorstel te
doen.
Lager onderwijs. (2) Gedurende 1874 deed zich bjj hot
(1) Van 1868-1874 werd bedoeld examen met goed gevolg afgelegd door 37 leerlingen der afdeeling , taal-, land- en volkenkunde. "
(2) Van het laatst te Batavia verschenen uitvoerig verslag, to*

gouvernement*" lager onderwijs in Indie groote bdioofto
gevoelen aan onderwyzond personeel, een govolg van meer
dan gewone sterfte en vertrok met verlof (wegens ziektel
van de ondorwyzors , gepaard mot vermeerdoring van het
aantal leerlingen. Terwijl het mogelijke gedaan word om
do uitzending uit Nodorland van candidaton voor do botrekking van onderwijzer 3de klasse te bevorderen, trachtte
inun in Indio eenigennatu in do behoefte te voorzien door,
voorloopig op tijdelijken voet, op een drietal druk bezochte
scholen (to Batavia , Samarang en Pasoerooan), voor het
onderwijs in de lngt-ro klassen, bij wijzo van proef, hulpondurwijzerossen aan te stellen , een maatregel dio er toe
geleid heeft dat sedert besloten is (Januarij 1875) om ,
mede als proef, eon boperkt aantal onderwijzeressen van
hier uit te zonden , om te strekken in mindering van het
benoodigd aantal onderwijzers. (3)
Inmiddels was in de tweede helft van hot jaar de behoefte aan hulppersoneel zoo zeer toegenomen, dat do
Indische Regering de plaatselijke schoolcommissien deed
m a t i g e n (November 1874) o m , waar de geregeldo gang
van het onderwijs door bedoelde oorzaak roogt dreigen
ernstig to worden verstoord , voorstellen te doen , ten oindi,
met tijdelijke afwijking van de bepalingen in Indisch Stnatsblad 1873, n". 6 5 , de leerlingen in groepen te verdeelen
en die beurtelings ter school te laten komen, terwijl dan —
zoo lang dio maatregel mogt duren — voor do betalende
leerlingen slechts de helft van het gewone schoolgeld zou
verschuldigd zijn. Door de spoedig gevolgde aankomst van
personeel uit Nederland is echter de toepassing van dien
maatregel tot enkele weinige scholen kunnen beperkt blijven .
en daar zich in den laatsten tijd meer onderwijzers voor
den Indischen dienst aanmelden , laat het zich aanzien ,
dat vooreerst ook geen verder gebruik van de magtiging
zal behoeven te worden gemaakt. Terwijl toch in de eerste
helft van 1874 slechts 3 onderwijzers ter beschikking van
de Indische Regering konden worden gesteld , werden in
hot tweede halfjaar — toen het vooruitzigt was geopend
op do nieuwe regeling hunner positie, die sedert heeft
plaats gevonden (zie Indisch Staatsblad 1875, n°. 7Ga.
zoomedo do Staatscourant van 19 Junij jl.) — niet miuder
dan 25 onderwyzers hier te lande voor den Indischen dienst
vorkregen , terwijl er in 1875 (tot 5 Julij jl.) nog 41 ter
beschikking der Indische Regering zijn gosteld, onder welke
laatsten 13 hoofd- on hulpondorwijzeressen.
Volgens de bedoelde nieuwe regeling worden de onderwijzers in drie klassen verdeeld en genieten dio van do
lsto klasse f 250 ' s m a a n d s , met 6 driejaarlijksche tractementsverhoogingen van f 50 's maands ; die van de 2de
klasse f 2"0 's maands , met gelijke tractementsverhoogingen
als in de 1ste klasse; die van de 3de klasse f 125's maands,
met 4 driejaarlijksche verhoogingen van f 25 's maands.
De kweekelingon genieten eene bezoldiging van f 25 tot
f 75 's maands.
Overigens is sedert het vorig verslag op het gobied van
het Kuropeesch lager onderwijs in Indie weinig belangrijks
voorgevallen. In Augustus 1874 hadden de gewone inspectoursvergaderingen plaats, welke ton deele bijgewoond
werden door den directeur van onderwijs, oeredienst on
nijverheid. Gedurende 1874 werden alle scholen , opcnbare zoowel als bijzondere, door de inspecteurs bezocht;
die op do hoofdplaatsen meermalen , de overigen eenmaal.
Bijzonderheden omtrent de bovindingen der inspecteurs zijn
echter nog niet medegedeeld.
Nieuwe scholen werden geopend: in den loop van 1871
te Bo\jolali (Soerakarta) en te Bima (gouvernement van
Celebes), en op 1 Februarij 1875 te Samarang ; deze laatste.
treffende den staat van het Europeesch lager onderwijs in Indie,
over 1871, is een exemplaar aan de Staten-Generaal aangeboden bij
brief van den Minister van Koloniën, dd. 7 Augustus 1874.
(3) De voorwaarden van beschikbaarstelling, benoeming en bevordering der (hulp-) onderwijzeressen werden geregeld by Koninklijk
besluit van 29 Januarü 1875, n \ 13 (Staatscourant van 31 Januarjj
en 1 Februarij jl., Indisch Staatsblad n". 102). De voorwaarden van
uitzending zjjn in overeenstemming met die voor onderwijzers 3de ki.
vastgesteld; ten opzigte der tractementsverhoogingen en bevordering
van dit vrouwelyk personeel zijn echter eenige afwijkingen gemaakt,
ten einde de onderwyzeressen, vermits zy niet aan het hoofd van
de aanwezige (gemengde) scholen kunnen staan, toch het voornitzigt te geven op lotsverbetering naar mate van verdiensten eu
diensttijd.

Bij blad Tan de Nederlandsche 8taat»-courant. — 1875—1876.
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stond, werd bij een besluit van 31 December 1874 (Indisch Staatsblad n°. 808) art. 28 van het reglement in
Indisch Staatsblad 1 8 7 3 , n°. 6 5 , door don GouverneurGeneiaal aldus gewyzigd , dat in do eerste alinea wordt
gelezen » eerste scholen" voor betalende leerlingen , in plaats
van »de eerste school".
Blijkens het hieronder volgend overzigt, ontleend aan
de (als bijlage T) bij dit verslag gevoegde statistiek betreffende het openbaar lager onderwijs voor Europeanen, is
tegenover eene vermindering van het gering aantal inlanders en vreemde Oosterlingen dat do Europoscho scholen
bezoekt, eene belangrijke toeneming van het cyfer der
Europusche scholieren op te merken.

Onderwijzend
personeel
in actieven dienst.

ponderw

tal gouve mements -.-C

o

>fdonderwijzers.

len.

de vierde lagere school op die hoofdplaats , aanvankelijk
met 33 leerlingen. Meerdere konden vooralsnog niet in
werking komen bjj ontstentenis van onderwijzers. Naarmnto dit bezwaar kan worden opgeheven, zullen echter,
krachtens in 1874 en in do eerste maanden van 1875 genomen beschikkingen, achtereenvolgens scholen worden
geopend te Hlitiir (Kediri), Bodjonegoro (Kentbang), Batatia
(waar nog twee scholen by de vjjf beslaande zullen gevoegd werden) en te Tondano (Menado).
Ten einde mogelijk te maken , dat op eene en dezelfde
plaats meer dan ddne zoogenoemdo eerste school, dat wil
zeggen uitsluitind voor betalende kinderen, kon worden
opgerigt, waaraan o. a. to Samarang groote behoefte be-

<

o

4160 2242 1507 411 (c) 192 Dejkosten van het £ u r o 1421 769 485 167 (rf)192

384

49 618 726 (e) 1344 742 413 189 [g) 175
188 2441 2868

Verdere opgaven.

5309 2884 1821 604

peeseh lager onderwijs
over 1873 (over 1874
kon dergelijke opgaaf
nog niet worden g e daan) worden berekend
op f 741 783, waar
tegenover staat eene
ontvangst van f 109985.
zoodat de kosten g e middeld per leerling
kwamen te staan on
f119.

391

272 127 171

n

»

»

26

7

Ultimo

1874. , Minder

. . . .

»

»

II

(a)

Hieronder 3 hulponderwijzeressen.

(ft)

Hieronder 5 vrouwelijke kweekelingen.

(c)

Verdeeld ovor 32 plaatsen. Slechts op 8 plaathen waren 10 of meer dezer leerlingen, namelijk te Batavia 2 1 ,
Samarang 15, Wonosobo 1 3 , Malang 1 3 , Buitenzorg 1 1 , Japara 11, Pasoeroean 10 en Sitoebondo mode 10.

(d)

Verdeeld over 16 plaatsen. Slechts op 5 plaatsen waren 10 of meer dezer leerlingen, namelijk te Amboina 5 0 ,
Menado 8 5 , Neira 3 5 , Ternato 19 en Makassar 15.

(e)

Ongerekend het aantal leerlingen op de school te Kiouw, waarvan geen opgaaf ontvangen is (in 1874 32).

t/)

Van de 35 plaatsen, waar zich deze leerlingen bevonden, werden er op 7 plaatsen 10 of meer aangetroffen,
namelijk te Batavia 2 1 , Buitenzorg 1 8 , Japara 14. Malang 1 3 , Samarang 12, Madioen 11 en Sitoebondo mede 1 1 .

[g] Van de 13 plaatsen, waar zich deze leerlingen bevonden, werden er op 6 plaatsen 10 of meer aangetroffen,
namelijk te Amboina 4 3 , Neira 3 7 , Menado 3 3 , Makassar 16, Benkoelen 12 on Ternato 11.
Door den controleur bij de statistieke opneming j h r . J .
F . W . VAN HEn W I L L I G E VON SCHMIDT

AUF ALTENSTADT

werd aan de Regering aangeboden eene door hem vervaardigde nieuwe groote ?choolkaart van Java en Madura, welke
zoo in vorm als in uitvoering de tot dusver op de Europesche gouvernemenlsscholen gebezigde kaarten verre overtrof. In 't najaar van 1874 is besloten om van deze k a a r t ,
welke hier te lande voor particuliere rekening zal worden
uitgegoven , ten dienste der genoemde scholen en ook van
de kweekscholen voor inlandsche onderwijzers gebruik te
maken.
Omtrent het op enkele hoofdscholen van gouvernementswege verstrekte teekenonderwijs wordt niets gemeld. (1)
(1) Op de hoof(J."cholen, dat z(jn de „openbare eerste lagere

Alleen blijkt dat voor Soerabaija, waar dit onderwijs slechts
tijdelijk is ingevoerd, besloten is daarmede op gelijken voet
ook in 1875 voort to gaan.
Het particulier Europeesch onderw'js bleef, blijkens de
onderstaande opgaven , nagenoeg op gelijke hoogte als in
1873. In hot uit Indic ontvangen overzigt voor genoemd
jaar wordt thans niet meer opgegeven de school te Bima,
doch daarentegen schijnt tot dus ver de vermelding verzuimd van die te Garoet (Preanger regentschappen). Ten
einde dezo laatste school, welke ook door kinderen van
scholen," wordt krachtens art. 1 van Indisch Staatsblad 1873, n°. 65,
ook onderwijs gegeven in de beginselen der Fransche taal. Welke anderc vakken van het uitgebreid lager onderwijs op de gonvernementsscholen in 1874 werden onderwezen, is niet gebleken.
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inlandsche hoofden wordt bezocht, onder geregeld toezigt
te brengen, is aldaar in Uecembor 1874 eene plaatselijke

schoolcoramissie opgerigt, waarin
hoofden zitting hebben.
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In de Rehobothschool wordt onderwijs gegeven krachtens art. 6c van Indisch Staatsblad 1868, n c . 8 1 .

(b) Volgens eene opgaaf van September 1874.
hoofden (12 jongens en 3 meisjes).

Onder de leerlingen bevonden zich 15 kinderen van inlandsche

Buiten de scholen in vorenstaande tabel begrepen , worden
nog opgegeven: a de school van de logo «do Ster in het
Oosten" te Batavia, voor uitgebreid lager onderwijs; b. eene
particuliere namiddagschool te Samarang, speciaal voorde
Nederlandsche , Fransche en Kngelsche talen en Let rekenen; c. de aldaar aanwezige gymnastiekschool van het
departement Samarang der maatschappij tot Nut van 't A1gemeen, welke vereeniging thans echter den naam voert
van ..maatschappij tot nut van de residentie Samarang",
zie Indisch Staatsblad 1875, n°. 86; d. do herhalingschool
van dezelfde maatschappij. en e. de particuliere toekenschool
te Pasoeroean. Van dit vijftal inrigtingen zijn echter geene
andere bijzonderheden vermeld dan dat die sub b, c en d
genoemd, in 1874 bezocht werden respect ivelijk door 6 5 ,
74 en 11 leerlingen. De particuliere teeken- en gyranastiekschool te Modjokerto (Soerabaija) werd wegens vertrek
van den onderwijzer opgeheven.
_
Tor instandhouding eener door particuliere bemoeijingen
te Soerabaija tot stand gebragte meisjesschool voor lager

onderwijs, handwerken en vreemde talen , vormde zich eene
vereeniging, welke sedert als regtspersoon is erkend (7;jdisch Staatsblad 1875, n°. 70). Of deze meisjesschool nl dan
niet in bovenstaande tabel is begrepen, kan niet met
zekerheid worden gezegd.
Nieuwe bewaarscholen werden niet opgerigt.
D e te Batavia gegeven normaallessen worden door de
a\e pi, m ts werkzamo hulponderwijzers weder geregeld
gevolgd.
c
Op een negental plaatsen (te Batavia, Samarang, Soerakarta, Soerabaija en Padang twee malen en te Fort de
Koek. Makassar, Menado en Neira eenmaal) werd in 1874
w e d e r gelegenheid gegeven tot het afleggen van het examen
ter verkrijging der acte van hoofd-, hulp-of huisonderwijzer
of onderwijzeres. Met welken uitslag, blijkt uit de volgende
t a D e l ( t e Soerakarta, Soerabaija en Padang kwamen slechts
eenmaal candidatcn op),
op
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Voor hen , die tot het afleggen van examen van elders
moeten komen, is in Junij j l . , met magtiging van het
Opperbestuur, eeno «unstigo bepaling in het leven geroepen.
Blijkens Indisch Staatsblad 1875, n°. 138, zullen namelijk
alle gouvernements- en bijztndere onderwijzers (die voor
middelbaar en inlandsch onderwijs daaronder begrepen),
welke met gunstigcn uitslag examen afleggen in een der
vakken voor uitgebreid lager of voor middelbaar onderwijs, of
(als candidaten voor de betrekking van onderwijzer aan
eeno inlandsche kweekschool) in do beginselen der landmeetkunde, vergoeding van reis- en verblijfkosten genieten
voor de reis van hunne woonplaats naar die waar het
examen gehouden wordt. Tot dusverre werd krachtens
Indisch Staatsblad 18G9, n°. 9 4 , deze toelage alleen verstrekt aan de gouvernements-hulponderwijzers en de kweekelingeu aan eeno g'mvernementsschool, die voor liet
afleggen van examen voor den rang van hoofd* of hulponderwijzer waren opgekomen en daarin geslaagd.
§ 2.

Voor inlanders.

(1)

Het streven om aan eene krachtige ontwikkeling van het
inlandsch onderwijl, vooral op J a v a , bevorderlijk te zijn,
heeft aanleiding gegeven dat omstreeks het laatst van 1874
eene dringende aanschrijving aan de Indische Regering is
gerigt. waarbij werd gewezen op de wenschelijkheid eener
spoedige opening der ontworpen kweekscholen , op uitvoering
van het bepaalde bij Indisch Staatsblad 1872. D*. 134,
betreffende de aat.stelling van hulppersoneel niet aan eene
kweekschool gevormd, en op uitbreiding van het aantal
gouverneroentsscholen. Bepaalde voorstellen en inlichtingen
werden omtrent een en ander verzocht, ook naar aanleiding
van het op 11 November 1874 door de Tweede Kamer
aangenomen amendement op de Indische begrooting voor
1875, tot verhooging der toelagen van de kweekelingen
aan de kweekscholen op Java. Ofschoon een regtstreeksch
antwoord op deze aanschrijving tot dus ver niet is ontvangen , zijn echter sedert hare afzending van lieverlede
eenige maatregelen en feiten bekend geworden, waardoor,
althans in sommige opzigten , aan een deel der gemaakte
opmerkingen aanvankelijk is te gemoet gekomen. Vooreerst
werd het berigt ontvangen van de opening , achtereenvolgens
op 18 November 1874 en 2 Januarij 1875 van de nieuwe
kweekscholen te Amboina en tu Probolinggo , en van de
(1) Omtrent de opleiding van inlanders zoowel tot genees- en
verloskundigen als tot veeartsen, zie men afd. V, §§ 1 en 2, en
omtrent hunne opleiding tot het leeraarsambt liij inlandsche Chriatengemeenten afd. I I I , § 1 o, van dit hoofdstuk. Over het schoolonderwijs, ook voor inlanders, b[) de corpsen van het leger is
reeds gehandeld op blz. 39.

benoeming (in Februarij 1875) van een 25tal nieuwe kweekelingen bij de kweekschool te Bandong. Door dezen laatsten
maatregel is een eerste stap gedaan in den geest van hot
besluit van 27 April 1875, n°. 43 {Indisch Staatsblad n°. 108),
waarbij bepaald werd dat het aantal kweekelingen op elk
der kweekscholen to Bandong, Magelang en Probolinggo
zal worden gebragt op 100 : dit besluit zal op de beide
laatstgenoemde scholen eerst kunnen worden toegepast na
uitbreiding harer localen , waartoe het noodige wordt verrigt; te Bandong echter behoefde daarop niet te worden
gewacht, omdat eene tijdelijke gelegenheid kon gevonden
worden tot huisvesting van meerdere kweekelingen.
Voorts kwam ook de uitvoering tot stand van het aangehaalde Indisch Staatsblad 1872, n° 134. Hij oen besluit
van 27 April 1875 [Indisch Staatsblad n°. 107) worden
namelijk door den Gouverneur-Generaal regelen uitgevaardigd omtrent de benoembaarheid tot hulponderwijzer en tot
onderwijzer van niet aan eene kweekschool opgeleide
kweekelingen. Tevens werden bij dat besluit vastgesteld
het programma voor het eindexamen aan de kweekscholen
voor inlandsche onderwyzers, en bepalingen omtrent het
onderzoek naar de geschiktheid der aan eene kweekschool
gevormde hulponderwijzers, om als onderwijzer aan het
hoofd eener school te worden geplaatst.
Kene andere organieke regeling was vervat in de ordonnantie van 1 Januarij 1875 {Indisch Staatsblad n°. 1),
waarbij — tor uitvoering van de reeds in 't vorig verslag
(blz. 108) vermelde magtiging van het Opperbestuur —
bepalingen werden vastgesteld ntot regeling van de klassen
en bezoldigingen van het onderwijzend personeel aan de
openbare inlandsche scholen in Nederlandsch I n d i e " en
ii nopens het vervoer van het onderwijzend personeel aan
de openbare inlandsche scholen in Nederlandsch Indie. **
Volgens de eerstbedoelde bepalingen zijn do onderwijzers
verdeeld in drie klassen. Tot de eerste klasse behooren
zij die opgeleid zijn aan eene kweekschool, en ook zij die
— reeds nu minstens f 50 's maands bezoldiging genietende — geschikt zijn om aan het hoofd eener school of
bij eene kweekschool werkzaam te zijn: tractement f 50
's maands, met vier vijfjaarlijksche verhoogingen van f 10
's maands tot een maximum van f' 90 's maands. Tot de
tweode klasse behooren de Diet aan eene kweekschool opgeleide onderwijzers, wier tractement minder dan f 50
's maands bedraagt, en die geschikt zijn aan het hoofd
eener school te s t a a n : tractement f 35 's m a a n d s , met
twee vijfjaarlijksche verhoogingen van f 5 's maands , tot een
maximum van f 45 's maands. Tot de derde klasse behooren de onderwijzers d i e , niet vallende in do bovenstaande categorien, echter geschiktheid bezitten om als hulponderwijzer weikzaam te zijn : tractement f 20 's maands,
met twee vijfjaarlijksche verhoogingen van f 5 's m a a n d s ,
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tot een maximum van f 30 's maand». Aangoz'en tevens
is besloten , dat de maatregel, waarbij de aan verschillende
inlandsche betrekkingen verbonden beschikking over hoorendienstpligtigen in verhoogde bezoldiging is geconvertoerd,
ook geldt voor hen, die na 1 April 1874 (vergelijk Indisch
Staatsblad n". 72 en 74) tot die ambten zijn oi' zullen
worden benoemd , zoo is de maandelyksche bezoldiging
van de onderwyz <rs der 1ste klasse in de gouvernementslandun op Java en Madura (behalve in de residentie Batavia)
gesield op t' 55 's maands, en kan die dus opklimmen tot een
maximum van f 95 's maands. Kweekelingen op de openbaru lagere scholen genieten volgens de regeling van 1
•lanuarij 1875 f'12 's maands, na drie jaren dienst te verhooien tot een maximum van f 15 's maands.
Deze l.iutste categorie van hulppersoneel onderging iu
1874 weder oene belangryke uitbreiding. Uithoofde van de
aanzienlijke toeneming van het aantal scholieren werden
namelijk niet minder dan 85 kweekelingen (50 op Java
en 35 in de buitenbezittingei) op de in 't vorig verslag
vermelde voorloopige inkomsten bij verschillende gouvernementsscholen aangesteld.
Wat de uitbreiding van het aantal gouvernementst-cbolen betreft, blijkt dat in 1874 (1) voor het eerst
werden geopend of als gouvernementsscholen erkend : op
Java 5 (2) en in de buitenbeziltingen 4 (3) tegen rospectivelijk 7 (I) en 13 [ftj in 1873.
Daar in de omstreeks het einde van April 1875 hier to
lande ontvangen Vde afdeeling der ontwerp-begrooting
voor 1876 nog niet de gewenschte bewijzen werden aangetroffen van het streveu naar eene krachtige uitbreiding
van het openbaar inlandse!) onderwijl, werd met den
meesten ernst ook de aandacht van den nieuw opgetreden
Gouverneur-Generaal op deu tot dus ver bestaanden staat
van zaken op dit gebied gevestigd, en de verwachting
uitgesproken, dat geen gebrek aan belangstelling of gemis
aan voortvarendheid in deze zoo behartigenswaardige aangelegenheid zou worden geduld.
Subsidie aan particuliere scholen , op den voet en de
voorwaarden der in 't vorig verslag vermelde ordonnantie
van 1 April 1874 [Indisch Staatsblad n°. 99), is tot dus ver
(voorloopig voor 1875) verleend: in 1874 aan 7 scholen
op Java en gedurende do 5 eerste maanden van 1875 aan
42 op Java eu 3 in de buitenbezittingen. (G) Aan sommige
andere scholen, voor welke eveneens subsidie aangevraagd
was, moest deze worden gewoigerd, omdat de scholen niet
in allen deele aan de gestelde eischen voldeden.
Ter uitvoering van art. 4 der gemelde ordonnantie werd
(1) Wat 1875 betreft, ia tot dusver nog alleen gemeld de opening
(respectivclpk op 1 January en 10 Maart) van gouvernemeutsscholen
te Bondowosso (Bczoeki) en te Lassein (Rembang), en de erkenning
als zoodanig van 3 particuliere scholen: te Singaparaa (Preanger
regentschappen) en te Sidjoendjoeng en Manindjoc (gouvernement
van Sumatra's Westkust), voor welke in February en Maart 1875
gouverne.nents-onderwyzers wcr.len aangewezen. Vermits, na de
overbrenging van de kweekschool van Soerakarta naar Magclang
(waarover straks), de op de externen-school aanwezige leerlingen
van onderwijs verstoken zouden z(jn, werd in diezelfde maand besloten tot de oprigting van MM gewone gouverneinents inlandsche
school te Soerakarta, welke inrigting den l M n April geopend werd.
(2) Hieronder niet gerekend de school te Kangdoe dongkal (Tagal),
waarvoor in December 1874 een onderwijzer werd aangewezen,
doch van welke niet bl(jkt of zy in 1874 nog wel geopend is. De
5 bedoelde scholen zjjn die te Krawang, Sitorbond') (Bezonki) ,
Adircdjo (lianjoemas), Kauigoro (MMUOM) en Rungkas-Betong (Bantam); achtereenvolgens geopend 0 January, 1 Maart, 17 Maart ,
1 April en 15 December 1874.
(3) Nameiyk die te Tandjong Pinung (Riouwl, Tandjong Pandan (Billiton), Boeleleng (Bali) en Palembang, achtereenvolgens
— voor het eerst of op nieuwen voet - geopend 15 Janaary ,
. . FebruarU, 2 9 April en . . November 1874.
(4) Hiervan I te Batavia, en de 5 andere respectivebjk te Tjiaw i
(Preanger regentschappen), Lainongan (Soerabaya), Tjaroeban (Madioen.i, Maospati (idem) en Sainpang (Madura).
(5) Alle tot dusver particuliere (negory-) scholen in het gouvernement van Sumatra's Westkust.
(6) Van de 49 hier bedoelde scholen op Java zyn er 39 in Bagelen; de 10 andere zjjn die te 1'andcglayg (Bantam), Modiosari,
Djemoes en Drio in Soerabaya, Soekaradja, Batoer en Pasir in
Bamnemas, Ngrambe in Madioen, Loeinadjang in Probolinggo en
Wiradessa in Pekalongan. De 3 gesubsidieerde inlandsche scholen in
de buitenbezittingen zyn die te Mcnggala (Lampmgschc districten)
en te Matoea en Ind'apoera (gouvernement van Sumatra's Westkust).
Bijblad van de Nederlandsche Staats-courant. -

in October 1874 [Indisch Staatsblad n°. 232) bepaald, dat
het dagelyksch toezigt over do gesubsidieerde inlandsche
sch den wordt uitgeoefend, op plaatsen waar reeds eone
inlandsche schoolcommissie is gevestigd, door deze, en
elders, door den controleur der betrokken contröle- of
bestuuraafdeoling (als president) en twee inlandsche ledon,
en , waar dit niet kan geschieden , door zoodanige personen
als door het hoofd van gewestelijk bostuur zullen worden
aangewezen Daar waar nog geene gesubsidieerde inlandsche
scholen bestaan, zullen de bedoelde commissien of personi'ii al dadelijk bij aanvraag om subsidie worden ingesteld of aangewezen, ten einde de onderwijzer in de
gelegenheid zij voor de commissie te doen blijken van het
bezit der gevorderde bekwaamheid. Het onderzoek hiernaar
toch maakt een der hooldvoorwaarden uit voor de toekenning van subsidie.
Door de Indische Regering is voorgesteld om do voorwaarden , waarop subsidien worden verleend , zoodanig to
wyzigen, dat meer inlandsche scholen dan nu daarvoor
in aanmerking kunnen komen. Dientengevolge is de
Gouverneur-Generaal zeer onlangs gemagtigd om ook aan
scholen met meer dan 50 leerlingen subsidie te verleenen ,
mits echter één onderwijzer niet meer dan 50 leerlingen onder zich hebbe; en tevens om de gesubsidieerde
scholen op do hoofdplaatsen der districten het eerst in
aanmerking te brengen voor overneming door het Gouvernement.
Daar het toezigt op het openbaar inlandsch onderwijs,
met het bestaande personeel van één inspecteur en twee
adjuncten, gebleken was niet naar eisch te kunnen worden
uitgeoefend , en dit van 1875 af nog minder het geval zou
kunnen zyn wegens de onderwerping der gesubsidieerde
particuliere scholen aan het toezigt der inspecterende
ambtenaren, is in Februari) 1875 een derde adjuuct-inspocteur aangesteld, die zijne betrekking zal uitoefenen in
den oosthoek van J a v a met Madura, de Zuider-en Oostorafdeeling van Horneo en Celebes en onderhoorigheden.
Ter bepaling van het bedrag, waarover voor de aanschafïing en het onderhoud van tchoolbehoeften en meubilair
ten dienste der gouvernements inlandsche scholen jaarlijks
kan worden beschikt, werd ook voor die in de buitenbezittingen, even als reeds vroeger voor die op J a v a en
Madura, van 1 Januarij 1874 af als maatstaf aangenomen
f 2 5 0 voor elke school. De invoering op do gouvernement»
inlandsche scholen van schooltal'els volgens Ainerikaansch
model, naar mate de thans gebezigde schooliafels vernieuwing behoeven, werd aan de keuze der schoolcommissien
overgelaten.
De hulpmiddelen ten dienste van het inlandsch onderwijs
werden weder met verschillende lees- of leerb >eken vermeerderd, meerendeels voor 's lands rekening in Indie
uitgegeven en ten deele ook van hier uitgezonden. Ook
werd uitgezonden eene aanzienlijke verzameling voorwerpen
ten dienste van het onderwijs in de landmeetkunde; zoomede een Maleiscbe schoolatlas , hier te lande voor 's lands
rekening bewerkt en speciaal ingerigt ton dienste van het
inlandsch onderwijs (vergelijk het verslag van 1873, blz.
117). Deze atlas is zamengesteld door den gepensioneerden
luitenant-kolonel-titulair der genie W. F . V E R S T E E G ,
vroeger chef van het topographisch bureau te Batavia ,
die daarbij, wat de te bezigen bonamingon betreft , met
verschillende taalkundigen is te rado gegaan.
In Julij 187 1 werd bij wijze van proef eene som van
f 100 's maand» toegestaan, ten einde door een geschikt
inlander, onder toezigt van een der adjunct-inspecteurs
van het inlandsch onderwijs, werken te doen vertalen ,
die voor het inlandsch onderwijs nuttig geacht worden.
Aan den (Europoschen) hoofdonderwijzer bij de kweekschool
te Fort de Koek werd opgedragen o m , met behulp o. a.
van een hem to verstrekken manuscript over hot verband
tusschen het metriek stelsel en de in Indie in gebruik
zijnde maten en gewijjten , een voor de Maleische landen
op Sumatra geschikt Maleisch schoolboek over het metriek
stelsel te vervaardigen. Overigens verdient nog aanteekening, dat pogingen zijn aangewend—en aanvankelijk met
goed gevolg bekroond — om aan een paar deskundigen
(waarvan echter één sedert mot verlof is gegaan) de zamenstelling op te dragen van handleidingen voor den inlander
ter beoefening van de beginselen der n a t u u r - e n der staathuishjudkunde.
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Aan drie Europeanen en tien inlanders, onder wulku
liiut.-ii-ii eene Sotiidnnescho vrouw van aanzienlijke afkomst
[de tweede echtgenoote van den regent vun Limbungan),
wei den in liet algeloopen jaar — tot een bedrag van t .'1790 —
belooningen toegekend voor het schryven van nuttige werkj e s ten behoeve van het inlundtcli onderwys ol ter vert-preiding van kennis onder den inlander in het algemeen,
namelyk voor 2 werkjes in het Javaansch, 7 in het Maleisch , 3 in het Soei dnneesch <n 1 in het Mnndhelingsch.
Alle deze werkjes , op 2 n a , werden door do Regering
bestemd om voor hare rekening, hetzij ter landsdrukkerij (1), hetz'y' by particuliere inrigtingen, ter perse te
worden gelegd, nadat in een paar manuscripten vooraf
nog de noodige verbeteringen zouden zyn aangebragt. De
beide werkjes, welke niet voor uitgave van regeringswege
geschikt werden geacht, waren vervaardigd door twee
onderwijzers en een kweekeling bij do openbare inlandsche
scholen te Madioen en te Nutal (Sumatra's Westkust). De
hun toegekende belooning strekto dan ook »lleen om te
doen zien , dat hun streven , om buitengewoon werkzaam
te zyn ten nutte van "het iiiland.-ch onderwijs, door de
Regering gewaardeerd werd.
In den aanvang van 1873 was door den adviseur-honorair voor inlandsche zaken, den heer K. F . H O L L E , in
bedenking gegeven , om voor rekening van het Gouvernemont, ten behoeve der inlandsche scholen en ter verdere
verspreiding onder do inlandsche bevolking , over te nemen
eene oplaag eener op last van de Maatschappij tot Nut
van don Javaan gedrukte prent, voorstellende de portretten van den Koning en van de Prinsen van den bloede.
Nadat door den Gouverneur-Generaal hieromtrent eene
beslissing van de Uegering hier te lande was verzocht,
werd te kennen gegeven , dat de overneming minder wenschelijk voorkwam, ook om de gebrekkige uitvoering;
terwijl daarertegen ten behoeve van het inlandsch onderwij*, gewezen werd op de bestaande vroeger in Nederland
vervaardigde platen over natuurlijke historie, die, ofschoon
in Her tyd (in 1865) door de Indische autoriteiten niet verlanüd, meer dienstig schenen dan eene, zij het ook beter
•reslangde, afbeelding der leden van de Koninklijk
familie.
Aangezien het schoen , dat de eisenen van benoembaarheid voor het Kuropeesch onderwijzend personeel aan de
kweekscholen (Indisch Staatsblad 1872, n°. 227), wat betreft de voorgeschreven examens in de beginselen der
wiskunde, landbouwkunde en landmeetkunde , de keuze
der Regering ten opzigte van zoodanige onderwijzers te
zeer beperkten, werd den Gouverneur-Generaal de intrekking
van dit deel der voorwaarden in overweging gegeven. Hiertegen is echter bezwaar gemaakt op grond dat in de genoemde leervakken op de kweekscholen onderwijs moest
kunnen gegeven worden. Daarna is op eene wyziging van
genoemd Staatsblad niet verder aangedrongen. Evenwel is
bet noodig geacht daarop eene uilzondering toe te laten
ten behoeve van den onderwijzer, aangewezen om als tweede
onderwijzer op te treden aan de in 1876 te openen kweekschool te Makassar (zie lager bladz. I I ! / u j ) , aangezien het
gebleken w a s , dat de beoefening der Makassaarsche en
Boeginesche talen, waarvan de kennis voor de/e betrekking
onmisbaar is , buitengewone studie en inspanning vordert.
Krachtens magtiging des Konings is deze onderwijzer
dan ook van de bovenbedoelde examens vrijgesteld.
Van de drie inlanders, die — bestemd om later bij de
kweekscholen eene der onderwijzersplaatfen in te neinen,
welke tot dusver door Europeanen worden vervuld — in
den loop van 1874 met den inlandschen hoofdonderwijzer
van de kweekschool teTanah-Batoe(Sumatra) W. IS.KANHF.II,
hier te lande zijn gekomen om hunne opleiding te ontvangen (zie vorig verslag blad. 108), is een, de Mandhelinger Si BAN AS, in Julij jl, na eene korte ongesteldheid
overleden, en zal een tweede, de Javaan RADEN MAS

(1) Aan nieuwe of herdrukte leer- en leesboeken voor den inlander leverde de landsdrukkerij in 1874 af 59 644 exemplaren tegen
47 056 in 1873, waaronder voor de buitenbezittingen respectivelijk
28003 en 20 910. Van de hulp van particuliere drukkerijen werd
eerst van het laatste kwartaal van 1874 af gebruik gemaakt; of en
hoeveel exemplaren bjj het eind van het jaar langs dezen weg waren
verkregen, is niet gemeld.

NOLIIONO, wiens gezondheidstoestand voortdurend eeniger
mate te wenschen heeft overgelaten , op raad dor genees*
hoeren uog vóór den winter naar Indie terugkeeren. Omtrent
aanleg en vlijt der drie jeugdige mannen werden van den
hoofdonderwijzer D. HEKKEK te Amsterdam, die hun onderrigt gnf, by voortduring de beate berigten ontvangen. Bij
het toelatingsexamen voor de oefenschool ter opleiding van
hulponderwijzers ter genoemde plaats werden Si BAN AS on
de Soendnnees MAS ARIII SASMITA (welke laatste van het
klimaat hier te lande geene nndeelen s< hijnt te ondervinden),
door de examencommissie in de hoogste afdeeling geplaatst.
In Julij jl. is de zienswijze van den Gouverneur-Generaal
gevraagd aangaande de wenschelykheid om op nieuw eenige
(4 of 5) jeugdige inlanders van goeden aanleg en van wier
physieke geschiktheid voor het Nederlandsen klimaat goede
verwachtingen mogon wordon gekoesterd, herwaarts te
doen komen.
Voor eene benoeming tot onderwijzer in het teekenen
aan eene der kweekscholen , bekwaamt zich in Indie de
inlander van wien in 't vorig verslag, bladz. 113, sprake
was. Op grond van het gunstig getuigenis nopens zijn
aanleg en vorderingen afgelegd, is in January 1875 besloten om den hem in September 1873 voorloopig toegelegden onderstand uit 's lands kas ook voor den verderen
duur zijner opleiding te bestendigen.
Bij eene circulaire van 16 Óctober 1874. lett. D 4 . ,
geheim, heeft de Gouverneur-Generaal aan de hoofden van
gewestelyk bestuur zyne hooge ingenomenheid doen betuigen met het streven van vele inlandsche ambtenaren,
om hunne kinderen eene Europesche opvoeding te verschaffen, en zijn verlangen doen te kennen geven, dat
dit streven werd aangemoedigd. Omtrent de aanleiding
van die aanschrijving zijn dezerzijds eenige inlichtingen
gevraagd met het oog op de wenschelijkheid dat de inlandsche school niet door de inlandsche hoofden worde
voorbijgegaan voor het onderwijs hunner kinderen.
Het reeds meermalen vermelde denkbeeld der oprigting
te Batavia of te Buitenzorg van eene centrale inrigting
voor de opleiding van zonen van ii Iandsche hoofden en de
vorming van inlandsche ambtenaren (zie laatstelijk het
vorig verslag blz. 108) is in Indie n.ider in overweging
genomen, in verband met de dezerzijds betoonde voorkeur
voor het in 't leven roepen — en wel in verschillende gewesten naar mate van gebleken behoefte -— van inrigtingen
voor uitgebreid inlandsch onderwijs in den trant der in
lö72 (zie het verslag van 1873 blz. 119) opgeheven school
te Tondano en zooveel mogelijk te combineren met de onder wijzers-kweekscholen.
N a de voorafgegane mededeelingon van meer algemeenen
aard worden thans — afzonderlijk voor Java en Madura
en voor de Buitenbezittingen •— in afwachting van het
later afzonderlijk verschijnend algemeen jaarlijksch verslag
van het inlandsch onderwijs in Nederlandsch Indie, nog
de volgende plaatselijke of gewestelijke aanteekeningen opgenomen.
Java

en

Madura.

Kweekscholen
Van de twee in 1874 op Java bestaande
kweekscholen, te Soerakarta en te Bandong, leverdon in
dut j a a r do eerste 7 en de andere 5 onderwyzers op. tegen
respectivelijk 4 en 0 in 1873 en 10 en 7 in 1872. In
hoever bij het eind van 1874 de bepaalde sterkte van 50
kweekelingen bij elk dier inrigtingen voltallig w a s , is niet
gemeld. Hooger is reeds aangeteekend dat dit aantal voor
elk der Javasche kweokscholen zal worden opgevoerd tot
100, en dat aan die uitbreiding reeds gedeeltelijk gevolg
is gegeven te Bandong. Bij Indisch Staatsblad 1875,
n°. 71 en 108, is bepaald, dat wanneer het getal kweekeingen tot boven de 50 of 70 is geklommen, tot de nanstelling van een vierden of vijfden onderwijzer kan worden
overgegaan. In Maart jl. is dientengevolge reeds te
Bandong een particulier Europeesch onderwyzer als vierde
onderwyzer aangesteld.
In de verwachting dat de verplaatsing der kweekschool
van Soerakarta naar Magelang reeds met 1 Januarij 1875
zou kunnen geschieden, heeft men zich teleurgesteld ge-
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Magelang) zouden worden toegelaten, moest eene andere
verhouding worden aangenomen ten opzigte van het voortaan uit elk der betrokken gewesten op de kweekschool in
Midden-Java toe te laten aantal kweekelingen; en werd
ook (April 1874) bepaald nit welke gewesten kweekelingen
op de school te Probolinggo /.ouden worden toegelaten en
hoeveel uit elk gewest. Dientengevolge zullen voortaan te
Soerakarta opgeleid worden : 1 kweekeling uil het Javaansch
gedeelte van Hautain, 2 uit het Javaansch gedeelte van
Cheribon, en voorts uit Tagal 4 , Pekalongan 4 , Samarang 10, .lapara 4 , Rembang 4 , Banjoema')4, Hagelen 8,
Kadoe 4 en Madioen 5 , te zanten 50. Kn te Probolinggo:
uit Socrabaija 12, Pasoeroean 12, K e d i r i 6 , Probolinggo 6 ,
Bczoeki 6. Minima 6, en van Banjoewangi en Bali 2 , te
zanten mede 50. By de vermeerdering van het aantal
kweekelingen voor iedere school tot 100 zal dezelfde verhouding worden in acht ponomen.
Blijkens hot vorig verslag hadden in Mei 1873 te Soerakarta ongeregeldheden aan de kweekschool plaats gehad,
die de verwydering van eenige (een achttal) kweekelingen
noodzakelijk hadden gemaakt. Het door enkelen hunner
later gedaan verzoek , om weder op de school toegelaten te
worden, is door du betrokken schoolcommissie afgewezen.

zien, doordien du gebouwen niet tijdig gereed kwamen. (1)
Du vertraging is echter niet van langen duur geweest,
«laar al spoedig na den aanvang van 1875 met de overbrenging kon begonnen worden , zoodat de lessen op 26
April in Magelnng een aanvang hebben genomen.
By de op I Jtu.uiiry te voren geopende kweekschool te
Probolinggo werden de lescon met 41 leerlingen aangevangun, daar do overige 9 , ofschoon reeds benoemd, nog
niet waren aangekomen. Als hoofdonderwijzer bij deze
inrigting trad op de waarnemende tweede onderwyzer van
de kweekschool te Soerakarta, terwijl tot waarnemenden
tweeden onderwijzer en tot derden onderwyzer te l'robolinggo benoemd werden twee onderwijzers van het Europeesch lager onderwys. In de te Soerakarta ontstane vacature werd voorzien door de waarneming dor opengevallen
betrekking op te dragen aan een reeds voorloopig by die
kweekschool pedetacheerden onderwyzer van het Kuropeescb
lager onderwijs, die in Mei jl. — nu te Magelang — defini
tiei tot tweeden onderwyzer werd benoemd. Ken der kweekelingen van dezelfde kweekschool werd in December 1874 benot nul tot onderwyzer voor de Javaansche taal bij die lnrigting. Een ander werd bestemd om te worden opgeleid
lot onderwijzer in 't Maleisch.
Daar de kweekelingen uit Oost-Java, na de opening der
kweekschool te Probolinggo, niot meer Ie Soerakarta (thans

Speciale scholen. In de school te Dupok (aideeling Buitenzore) werden zeer punstige resultaten verkregen sedert
aan het hoofd dier inrigting een Europeesch onderwijzer
is geplaatst (Indisch Staatsblad 1873, o*. 26), die zich met
bijzondere voorliefde aan zijne taak wijdt. 't geen onder
anderen hieruit blijkt, dat deze hoofdonderwijzer geheel
onverpligt te zijnen huize eene FRÖBEL-HCIIOOI heeft ingerigt,
welke onder de leiding staat van zijne dochters. Du kennis
der Nederlandsche taal onder de leerlingen wordt alleszins
voldoende en bij enkelen zelfs byzonder groot genoemd.

(1) By hot beschikbaarstellen van fondsen voor den bouw der
kweekschoolgcbouwen te Magelang (en ook te Probolinggo) is uiet
klein vastgehouden aan het beginsel eener zoo goedkoop mogelijke
permanente constructie. Geen der opgemaakte projecten (waarvan
de kosten respectiveljjk waren geraamd op f 89089 en 1' 105 475) is
door de Indische Regering goedgekeurd alvorens zy de overtuiging
had erlangd, dat verdere bekrimping van kosten aan de duiirzaamheid en doelmatigheid zou schaden. De kosten der te doene b(jbouwingen voor de huisvesting, by elk der drie kweekscholen, van
nog 50 leerlingen, worden geraamd voor Mapclang op f 35 255,
Probolinggo op f 45 000 en liandong op f12 440. Ter laatstgenoemde
plaats, waar de bestaande kweekschoolgebouwen niet van steen
zjjn opgetrokken, zullen namelijk ook voor de by te bouwen lokalen
zoogenaamde tigte materialen worden gebezigd.
AANTAL SCHOLEN.

Volksscholen, Allereerst volgt hier eene gewestelyke
statistiek van het inlandsch onderwys op Java en Madura
over 1873 (eene latere is nog niet ontvangen).

AANTAL LEERLINGEN.
m
—»

GEWESTEN.

Bantam
Batavia
Krawang
Preanger regentschappen
Cheribon
Tagal
Pekalongan
Samarang
•lapara
Rembang
Soerabaya
Pasoeroean
Probolinggo
Bezoeki
Banjoewangi
. . . .
Banjoemas
Bagelen
Kadoe
Djokjokarta
Soerakarta
Madioen
Kediri
,
Madura
Totaal in 1873 .
,,
» 1872 .
I n 1873 meer. .
n
n minder .

m

S
o
B
S
>

.
c
B
2
~

3 5
o »
o l

a
b.

5
1
11
5
3
2
6
4
4
4
3
1
1
1
9
6
4

1
10
6
4
92
85

o

m

'—

.2 a

— z>

ï 1
0

JI

Ml

1
7
l
51
8
33
13
7
5
4
6
3
1
1
1
11
22
4
1
2
10
10
4

188
1329
1023
373

114
96

206
181

11209
9 682

18

25

1527

40
3
30
11
1
1
»
2

2
16
»
1
1

AANMERKINGEN.

o e

i-I
—
t: «

38

s .

72
341
104
702
639
380
225
838
412
628
449
314
118
60
74
160
155
625

113
n

1647
111
594
533
68
. 61
/. 382

143
1968
I

49
102
»
m. 102
5 873
5 959

72
454
104
2 349
750
974
758
906
473
628
831
314
118
60
74
1303
3 123
625
49
290
1329
1 125
373
17 082
15 641
1 441

86

(a) Behalve de speciale school te
Depok met 56 jongens on 36
meisjes.
(b)

Met inbegrip van de externenschool bij de Bnndongsche kweek school.

w

Externen-school
school.

M

Bij gemis aan latere rpgavcn
zijn de cijfers van 1872 behouden.

W

Onder welke

(f)

»

«/)

!>

m de

13 meisjes.
9

»

»

4

n

1*1

i

5

»

n

i>

(*i

i

16

i)

w

i

110

i)

M

kweek*

5

16

)>
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Uit de vorenstaande cijfers blijkt dat in 1873 het aantal
gouvirnementsscholenmet 7 (verg. bladz. 109) en dat der
particuliere met 18 vermeerderde, doch dat het cyfer der
leerlingen alleen op de gouvernomentsscholen toenam, dnarootegen op de particuliere verminderde. Welke uitbreiding
het openbaar inlaudsch onderwijs op J a v a uu Madura
jiarlijks van 186G af verkroeg, blijkt uit onderstaande
opgaaf.

J A K £ N.

Aantal
gouvernementsscholen.

18C6

60

3 281

1867

60

3 346

1868

65

5 784

1869

67

6 108

1870

79

7 831

1871

83

8 809

1872

85

9 682

1873

92

11209

Aantal
leerlingen.

Aan schoolgelden werd gedurende 1873 op J a v a en
Madura geïnd f' 23 044 , tegen f 24 323 in 1872 De mindere
ontvangst, niettegenstaande do vermeerdering van het aantal
leerlingen, is vermoedelyk toe te schryven aan hunne gewijzigde rangschikking, naarmate van gegoedheid, in de
verschillende klassen van het tarief in Indisch Staatsblad
1873, n°. 48 (verg. het verslag van 1873, bladz. 116).
Wegens de moeijelijkheden, soms verbonden aan hel
storten van schoolgelden in de Iandskussen, wanneer ter
plaatse geen landskas aanwezig i s , werd aan de inlandsche
onderwijzers op Java en Madura vergund, die gelden in
zoodanig geval te storten in de kassen der ondercollecteurs.
Buiten

bezittingen.

Daar men zich nog altijd met lokalen van tijdelijke coustructie behelpt, is in Mei jl. besloten tot het stichten van
permanente gebouwen. Onderwijzers had de school, sedert
hare reorganisatie, bij het einde van 1874 nog niet opgeleverd.
Evenmin was dit, sedert hare opening, het ««val bij de
kweekschool te Tondano in de Minahassa. op 1 April 1873
voor het eerst in werking gekomen met 49 kweekelingen ,
waarvan 25 uit de Minahassa, 20 uit de residentie Amboina. 1 uit Teroate en 3 (of 1 minder dan aanvankelijk
was bepaald) uit de residentie Timor. By de opening der
kweekschool te Amboina op 18 November 1874 (waarover
lager), zijn de uit Amboina en Timor afkomstige kweekelingen naar die inrigting overgegaan, en te Tondano vervangen door kweekelingen uit Menado en T e r n a t e , uit
welke gewesten er nu voortaan in 't geheel zullen toegelaten
worden 47 en 3 kweekelingen (Indisch besluit 8 J u l y 1874,
n". 19). Of die sterkte by het eind van 1874 bereikt
w a s , is niet gemeld. Wat het onderwijzend personeel
betreft, dit werd in Maart 1875 uitgebreid met een
tweeden inlandschen onderwijzer, als hoedanig benoemd
werd de onderwyzer aan de gouverneraents-inlandsche
school te lloeiong (Amboina), tc-rwyl niet de waarneming
der betrekking vau tweeden Europeschen onderwijzer,
toen de aanwezige titularis als waarnemend hoofdonderwijzrr overging naar do kweekschool te Amboina, in
September 1874 werd belast een onderwijzer van het
Europeesch lager onderwijs , die Ml de inrigting reeds op
den voet van een tweeden onderwijzer gedetacheerd was.
Sedert is deze, even als de waarnemende hoofdonderw y z e r , definitief benoemd
By gelegenheid der vacantie
van 1874 werd door den resident aan ieder der kweekelingen eene som, gelijkstaande met het bedrag hunner
toelage over ééne maand, toegekend, ten einde hen in
staat te stellen zich gedurende ééne maand elders te gaan
ontspannen.
Voor de laatst in werking geko.nen kweekschool, die
te Amboina, werd liet Europeesch onderwijzend personeel
benoemd in September 1874. lieeds is gezegd op welke
wijze in de plaats van hoofdonderwijzer (2) werd voorzien.
Als tweede en derde onderwijzer werden ook hier gekozen
onderwijzers van het Europeesch lager onderwijs, van
wie de eerste zich reeds eenige maanden te voren op zijne
nieuwe bestemming had voorbereid. In Februarij 1875
volgde de benoeming der inlandsche onderwijzers.
Als
zoodanig worden aangesteld twee onderwijzers , die tot
dusver aan het hoofd haddon gestaan van gouverneraentsinlandsche scholen in de residentie Amboina. De vakkeu van onderwijs (dezelfde als die voor de beide
andore in werking zijnde gouvernements-kwoekscholen in
de buitonbezittingen) werden aangewezen bij Indisch
Staatsblad 1874, n». 8 7 ; tevens werd bepaald dat van
de toe te laten 50 kweekelingen 35 zouden af komjtig moeten
zijn uit de residentie Amboina en 15 uit de residentie Timor.
E r is niet opgegeven of deze sterkte al dadelijk is bereikt .
evenmin hoe groot het aantal was der van Tondano overgekomen kweekelingen (zie hooger). Echter wordt geklaagd
over de geringe neiging die ondor do jongelingen in den
Timor - archipel wordt opgemerkt om zich naar eene
kweekschool te begeven. Omtrent deze scholen heerschen
onder de bevolking aldaar de zonderlingste begrippen. Om te
bewerken dat door mondelinge mededeelingen der kweekelingen in dit opzigt betere, begrippan ontstaan en oai hen
in de gelegenheid te stellen hunne familie-betrekkingen te
bezoeken, zijn in Februarij j l . , door toezegging van vryen
overtogt naar en van Koepang, de van Timor afkomstige
kweekelingen in de gelegenheid gesteld om den vacantietijd
op hunne woonplaatsen door te brengen.

Kweekscholen. Van de twee kweekscholen op S u m a t r a ,
te Tanah-Batoe (bestemd voor kweekelingen uit de residentie Tapanoeli) en te Fort d- Koek (voor de kweekolingen uit het overig Sumatra, Riouw, Banka en Uilliton;
verg. verslag van 1873, bladz 119), werd de eerstbedoeldo ,
in verband met het vertrek naar Nederland van den hoofdonderwijzer W. ISKANDF.U, in het voorjaar van 1874 tijdelijk
gesloten (1). Met hot oog op de verplaatsing dezer kweokschool naar Padang-Sideinpotan — de nieuwe hoofdplaats
van Tapanoeli, in het centrum dier residentie gelogen —
worden daar de vereischte gebouwen opgerigt, zoodat do
school, die voor de opneming van 25 kweekelingen bostemd zal zijn, aldaar weder geopend zal kunnen worden
na de terugkomst van genoemden hoofdonderwijzer , die
zich thans hier te lande nog verder bekwaamt. De kosten
«Ier gebouwen, die op eenvoudige wijze wordon ingerigt,
worden op f 100 000 geschat.
Do kweekschool te Fort de Koek is reeds in 1873 horvormd. Zoo als in der tijd is vermeld, waren op 1 Mei
187:i de lossen aldaar begonnen mot 20 kwoukelingen, onder
welke 9 die zich reeds aan de voormalige inrigting bevonden hadden. Of en in hoever het vastgestelde maximum
Vermits de getroffen regelingen om op tijdelijken voet
vau f)0 kweekelingen sedert is bereikt, kan uit de ontvangen te voorzien in de behoefte aan lokalen voor de Ambonsche
gegevens niet worden nagegaan. Alleen blijkt, dat in kweekschool (zie vorig verslag, bladz. 1'>7) aanvankelijk
't laatst van genoemd j a a r ook de plaats van tweeden alleszins voldoen , zal —volgens eene beslissing van 't l iitst
(Europeschon) onderwijzer vervuld werd, en dat in Octo- van 1874—gedurende de eerste jaren no^ d; ondervinding
ber l b 7 4 , toen deze betrekking inmiddels weder was open- worden afgewacht, alvorens tot het stichten van p j r m a gevallen , daarin kon wordon voorzien door met de waar- nente gebouwen te besluiten.
neming te belasten een onderwijzer van het Europeesch
Zoo hier te lande als in Indie is het noodig-i verrigt
lager onderwijs , die bij de kweekschool te Bandong was
tor
verzekering dat met den aanvang van 1676 ook ta
gedetacheerd op den voet van een tweeden onderwijzer.
(1) Sedert de npi.'nnf in het vorig verslag (over 1872), leverde
de school te Tanali-ltatoe nog één onderwijzer op.

(2) In Maart jl. is ook deze titularis definitief in zijne betrekking benoemd.

H||lagen.
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Makassar eene ondurwijzurH-kweokschool in werking komo,
wolko ook zal dienstbaar gemaakt worden (vorg. het verslag van 1873, bladz. 115) aan do opleiding van inlanders
tot andere betrekkingen un aan do vorming van tolken
voor de Maleische , Boeginusche en Afakassaarscke talen.
De kosten van oprigting dor benoodigde (steenen) gebouwen zullen bedragen f 202871. Ueedszyn maatregelen
getroffen om zich van een in te huren lokaal te verzekeren, voor het onverhoopt geval dat althans het schoolgebouw met 1 Jammi-ij 187G nog niet gereed mogt zijn. De
aan het hoofd der inrigting te plaatsen directeur, dr. 15.
F . MATTHES, en de daarvoor te bestemmen tweede onderwijzer, de h e e r W . T . L. SCIIMIDT, over wien zie blz. 110,
zullen reeds spoedig van hier vertrekken.
Voor de te Bandjermasin op te rigten kweekschool ton
dienste van het inlandsen onderwijs in de residentien Zuiderfn Ooster-afdeeling en Wester-afdeeling van Borneo, waarvoor de organisatie in Februarij 1875 (Indisch Staatsblad
n°. 48} is vastgesteld, en welke voor 25 kweekelingen is
bestemd, wordt in Indie naar een hoofdonderwijzer omge-

Bijblad ran de Nederlnndsche Staats-courant. —

zien. Als schoolgebouwen zullen worden ingerigt twee intehuren huizen , waaraan echter eonige lokalen , uit zoogenaamdo ligto materialen zamen te stellen, zullen worden
toegevoegd om te strekken tot huisvesting van de kweekelingen.
Speciale scholen. Do burgerschool te Ambon werd in
1873 bezocht door 17G leerlingen (148 jongens en 28 meisjes),
in 1872 door 154 (131 jongons en 23 meisjes). Aan schoolgelden word ontvangon eene som van f 1 5 0 9 , tegen f 2095
in 1872. Do reden dezer vermindering is niet opgegeven.
Het aantal gratis-leorlingon (over 1872 niet gemeld) beliep
in 1873 101. Bij gelegenheid van het examen bleek, dat
het meerendeel der leerlingen met vrucht aan het onderwijs had deelgenomen.
Volksscholen. Da laatst ontvangen opgaven omtrent de
inlandsche volksscholen in de buitenbezittinge n zijn verzameld in de volgende tabel.

1875—1876.
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AANTAL SCHOLEN.

AANTAL LEE1U.INGEN.

Gouverne- Particuliere
E I L A N D E N .

GouserneTotaal.

iiu'iit.--

scholen.

Particuliere
Totaal.

IlH'IltS-

scholen.

scholen.

1872 1873. 1872 1873 1872. 1873 1872

scholen.

1873.

1872

474

670

304

100

778

830

1873.

1872.

1873.

I

2
1
S
3
'Ji

I

Padangsche Benedenlanden . . .
PadangscheBovenlanden
Westkust.
• • • •
(Tapanoeli. . . .
I
Benkoelen
Lampongsche districten .

.

»

10

14

14

14

»

752

891

156

891

908

14

14

;«)2

16

23

482

452

?

222

482

674

7

7

7

7

327

353

»

327

353

n

100

102

1

?

.

1

1

Sumatra's Oostkust

1

Nins (Gouvernement van Sumatra's
Westkust)

BilKton

3

liorneo.

Celebes.

( Zuider- en
f
deeling

.

.

n

1

»

ï

1

77

3

3

»

1

') 1

102

100

u.

Menado
Sangir-eilanden.

I

8

106

93

.

2

2

16

16

?
y

14

2

2

59

75

142
y

148
y
I

y

108

»

36

1

50

ƒ.

51

50

51

11 1295 g 1135

1295

1135

76

78

76

23

19

23

k. 130

108

130

11

11

il

Boeroe

1

1

l

1

78

h.

1

1

l

1

19

>'.

1

1

l

1

108

29

30

29 2582

/. 2605

2582

2605

900

m. 847

900

847

12 2251

n. 1728

2251

1728

o. 668

771

668

p.

88

y

85
p

y

y

p

y

Haroekoe

. . . .

6

6

6

Saparoea

. . . .

12

11

12

6

6

6

6

771

4

4

4

85

y

y

y

y

y

12

558

q. 523

p

33 2353

r. 2206

1118

.

Banda-eilanden.

.

Aroó'-eilanden

.

y

4
p

Zuidwester-eilanden

y

f

9

9

y

18

18

15

1

1

Timor
Rotti
Savoo . . . .
Floris
Totual(behalve voor de eilanden waarvan geene opgaven zijn ontvangen.)

33

1

1
?

»
147

6

3 9-f-?
15

173

In) Omtrent deze zendingscbolen, welke reeds in
1872 be-tonden, is in de Indische berigten over dat
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Uit

de voii nslaai <lc cyfers

b l i j k t , d a t liet nuntii! g o u - I

vernt'ii nitBstlioUn gedurende 187.J vermeerderde met 1.1
in het gouverr.cment van Sumntia's Westkust, hetgeen een
gtvolg was VHII de erkenning als eouvernements-instelliiipen van exen HM vele pnitieuliero (negorij-) scholen
a l d a a r , en verminderde met 1 op Aiiiboinn; terwijl het
aantal | articnliere scholen, na alliek van de oven bedoelde
t 8 . uilgibieid weid met 1 in de Fadaiigsche BenedenInnilin, 7 in Tapanoeli. 1 op Nias en fi in de residentie
Menado, tegen eene vermindering met 2 , waarvan 1 in
de rffidCBIM Sun.alrn's Oostkust —door b e t t e niet gaan,
uit hooide van g e r r g e deelneming, van de in 1870 door
den toenmaligm .Sultan van Deli opperigte school (verg.
l e t verslag van 1871 , blz. 95)— en 1 in de nsidentie Zuider«ii Oostiiafdctling van Borneo. Voirts worden thans,
otVcheon ?y rei ds in 1872 bestonden, voor bet eerst opgigeven 2 M heli n in de residentie Tapanoeli door zondelint'en opgerigt, en I in de residenlie Wester-aldeeling
van B ' i n i o , di or den Sultan vnn Sanibas tot sland gobrugt. De toe- of'afneming van het aantal scholieren w a s ,
bliikens de midigidi t lde cijfers, zeer verschillend.
Gedurende 1874 werden in de bi.itenbezittingen 4 gouver nen.entBf-choIen veer het eerst <f op nieuwen voet geoperd (verg. blz. 109). terwijl de twte gouiernementsscholen
te Gorontalo (Menado) tot ëdne werden znmengi smolten.
Omtrent de niibreidii g van het getal particuliere scholen
in bet nfgeloepen jaar zijn nog geen opgaven ontvangen; alleen
b l i k t dat door ei nige hoofden in de Lampongsche districten
e t n e school werd opgerigt te Menegala, welke reeds spot dig
Ml leerlingen telde en i-edert 18Ï5 onder de gesubsidieerde
scholen is opgenon en (vi rg. de reeds aangehaalde blz. 109).
II.

KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN.

§ 1.

Taahtudie (1).

Javaansch. Onder de werkzaamheden in Indie gedurende
1874 van lundswege verrigt op het gebied der Javaansche
ta»l , beheerde in de eerste plaats de voortgezette zamenstelling van het grammatisch gedeelte van het Javnan. c chNederlandsch woordenboek, welke arbeid aan den vervaardiger van dat woordenboek, den ambtenaar J A. W Ï L KENS, bleef opgedragen (zie o. a. het verslag van 1871, blz.95).
Met de bewerking van Kawi-handschriften en het toezigt op de hier te lande onderhanden genomen vertaling
(verg. vorig verslag, blz. 112) van het meermalen genoemde manuscript van DIPO NEGOHO hield zich gedurende
zijn verloftijd onledig de ambtenaar voor de Javaansche
taal- en letterkunde

A. B. COHEN STUART ,

die nu naar

Imlie terugkeert. Zoolang hij uit Indie afwezig w a s , dus
s.dert 1871, is aldaar aan de vertaling van bedoeld manuscript niets gedaan.
Onlangs heeft de Indische Regering zich den eigendom
verzekerd van een door wijlen den translateur C. F . W I N TER •'"'n. in bandschrift nagelaten Kaw i-Javaansch woordenboek. Dit werk zal ter landsdrukkerij te Batavia worden
in 't licht gegeven, vergezeld van eonige daarover handelende aanteekeningen van <len ambtenaar voor de beoefehing van inlaudsche talen dr. H . NEUDRONNER VAN DER T U U K .

Maldich.
Met het afdrukken van de door dr. VAN DER
TUUK te leveren herziene uitgaaf van het Maloisch-Nederlandsch woordenboek van wijlen den ambtenaar II. VON
DE W A L L (verg. vorig verslag blz. 112) wordt voortgegaan.
Op het einde van 1874 was afgedrukt het gedeelte looponde
tot de letter la (de tweede van het Maleische alphabet) ,
ui* makende 12 vellen.
Soendaneesch. O m t n n t de resultaten van de in 1873
(zie het verslag van dat j a a r , blz. 122) aan den ambtenaar
H. J . OOSTING gedane opdragt tot het leveren van de meest
noodige hulpmiddelen voor eene btoeiening vuu de beginsclen van het Soendaneesch , kan worden gemeld , dat door
dezen allereerst de zamenstelling van een beknopt Soendaneesch-Nederlandsch woordenboek is onderhanden genomen , geschikt om in de eerste behoefte aan zoodanig
(1) Over de vervaardiging van leer- en leesboeken voor den
inlander zie men blz. 109/110.

werk te voorzien. Dit lexicon, ingerigt volgens de wenken
. en aanwijzingen van de hoogleeiaron dr. ï . KOOIUIA (sedert
overleden)

en

dr.

H. K E R N ,

zal hoogstwaarschijnlijk

in

den loop van 187G (in manuscript) gereed komen. Hot zamenstollen eener grammatica, waartoe middelerwijl reeds
bouwstoffen wordtn verzameld, zal dan dadelijk kunnen
volgen.
Door den hoer OOSTING worden overigens voor de pers
por. ed gemankt een drietal door inlanders geschreven
Soendanescbe prozastukken , terwijl hij een gelijk getal in
druk b< staande Javaansche piozastukken door een Soendanees doet overzetten, hier en daar met de noodige
wijzigingen i aarmate de eigenaardigheden van het Soendaneesch dit vorderen. Dergelijke overzetting wordt geacht
vooral van nut te kunnen zijn voor eene vergelijkende beo'.'lening van beide talen.
In het laatst van 1874 zag te Batavia het licht eene
Suc iidantsche-Nedorlandsche woordenlij-t van do hand
van

den

zendeling

A.

GEERDINK

te BanuODj (zie n ede

het verslag van 1 8 7 3 , blz. 122).
Aan het voornemen tot aanstelling van een inlandsch
(adjunct.) translateur voor de Soendanesche taal (zie
het verslag van lb72 , blz. 10) is in Febrnaiij 1674 gevolg gegeven. Als zoodanig is benoemd een van gouvernementswege v or die bestemming opgeleide inlander. Zijne
werkzaamheden zullen voornamelijk bestaan in het vertalen
van wettelijke voorschrilten en bepalingen (welke vertalingen voorloopig nog zullen geschieden onder toezigt en
verantwoordelijkheid van den adviseur-honorair voor i n landsrhe zaken K . F . H O L L E ) , en overigens in hetbehulpzaam zijn var. den hoofdonderwijzer aan de kweekschool
voor inlandsche onderwijzer» te Baudoüg i:i het zauierisU-llen
var. schoolboeken enz.
Madureesch. V a n de door den heer A. C. V R E E D E ,
privaat docent aan do Rijksinstelling voor Indisch onderwijs te Deiden, vervaardigde » Handleiding tot de b e oef'ening der Madurescho t a a l " werden eenige exemplaren
aangeschaft ten behoeve van het Indisch Bestuur.
Boegineesch. Behwlve do reeds vroeger op 's 1-inds Losten
uitgegeven werken van dr. B. F . MATTIIES, is nog, insgelijks voor rekening van den lande, eene Boeginesche sprnakkunst van genoemden taalgeleerde zeer onlangs in druk
verschenen. De behoefte aan zulk eene handleiding hij de
studie var. de Boeginesche taal deed zich i a Indie dringend
gevoelen. Het B«>eginee-eh woordenboek kwam in den
aanvang van 1875 gereed. Ken ruim getal exemplaren
van dit werk en van den daarbij beboorenden ethiuej;rafischen atlas zijn onlangs naar Indie gezonden, ook om
daar te lande voer het publiek verkrijgbaar te worden
gesteld.
Van een in den h>op van 1875 door dr. MATTIIES uit te

geven werk getiteld » Bijdragen over de elhnologie van
Zuid-Celobes " zullen mede .Ie noodige exemplaren ter beschikking der Indische Regering worden gesteld. Deze bijdragen zullen in het bijzonder strekken ten dienste van '
het onderwas op de eerlang te Makassar te openen kweekschool en van de aldaar op to leiden tolken
Meer bijzonder ten dienste van laatstbedoelde opleiding
zijn onlangs ook eenige afdrukken aangeschaft van een
tiental Makassaarsche brieven, hier te lande voor rekening
der inrigting voor Indisch onderwijs to Delft op steen gebrast.
Andere talen. Iu overleg n.et den hoogleer nar dr. .1 .1.
HOFFMAN.N te Leiden ia onlangs eene voorziening getroffen
om de verschijning van diens Japansch-Nederlandsehïingelsch woordenboek, welks uitgaaf do Regering reeds
in I8G2 voor hare rekening genomen h a d , zooveel mogelijk
te bespoedigen. Als inleiding tot dit werk verscheen in I8i>8
de spraakleer, doch bet eigenlijke woordenboek, ofichowu
in manuscript gereed, moet, alvorens ter perse te kunnen
worden gelegd, nog nadere bewerking ondergaan, ook in
verband met een elders verschenen werk van dien aard.
Bij Koninklijk besluit van 11 April 1875, n". 1 5 , is n u ,
ten laste der begrooting van Nederlandsch Indie, eene som
van f 5000 bestemd om dezen arbeid en het verder bezorgen der uitgaaf van het woordenboek, zoo mogelijk
binn. n den tijd van vier j a r e n , onder toezigt van dr. H O F F MANN, te doen geschieden door een zijner leerlingen, den
heer SERRURIER te Leiden.
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Da aan het Departement van Kolomen toebohoorende
verzameling van Chinescho OM Japansche druktypen i s ,
tegen de getaxeerde waarde, in eigendom overgedaan aan
de Anna E. J. B h l U i boekdrukkers te Leiden (April 1875).
De typen zullen echter to allen tijde beschikbaar blijven
voor drukwerk van Rijkswege, waarvoor een tarief' is
vastgesteld. Ook hebbon de eigenaars zich verbon Ion do
verzameling in goeden staat te houden en, zoo noodig,
aan te «uilen, met verpligting o n , in het laatste geviil,
de nieuwe matrozen aan het Gouvernement af te staan ,
dat ook do bestaande matrijzen in eigendom behoudt.
§ 2.

Oudheidkunde.

Van de door den photograaf van het B itaiiausch
Genootschap van Kunsten on Wetenschappen op last der
Indische Regering vervaardigde photogralieu van den
Hindoeschon tempel B >ro-Boedoer op Java (zie het vorig
verslag blz. 102) is — belialve aan de Aziatische genootschappen te Londen , Parijs en Calcutta — ook oon stel
aangeboden aan liet Rijksmuseum van oudheden to Leiden.
De clichés der hovend.'doublé pliotografuin zijn in bowaring bij het Bataviaasch Genootschap. In September 1874
is de directie door de Regering gemagtigd om daarvan
voor belangstellenden , tegen betaling , afdrukken te doen
nemen. Het maken van afgietsels van de voornaamste basreliefs, mede aan bedoelden photograaf opgedragen gewi-est, is op technische bezwaren afgestuit (l). E ;n p'an
om van de photografisch afgebeelde oudheden naauwkcurig opgemeten platte gronden en opstanden te doen
vervaardigen, moest vooralsnog worden opgegeven, vermits
geen deskundige daarvoor beschikbaar was.
Ten einde de bezoekors van den Boro-Boedoer in de
gelegenheid te stellen het daarvan hier te lande in 't licht
gegeven plaatwerk te bezigtigen, is een exemplaar ten
residenliekantore in Kadoe gedeponeerd. Op verschillende
plaatsen in de nabijheid der ruïnes zijn dienaangaande
bekendmakingen ook in inlandsche en andere vreemde
talen geplaatst.
Naar aanleiding van ingekomon klagten ovor schonding
van oudheden op J a v a werden de hoof len van gewestelijk
be.-tuur door de Indische Regering herinnerd aan vroegere
aanbevelingen , om tegen dergelijke schennis te doen waken.
Bij ontdekking vun feiten ^an dien aard zou tegen de
bedrijvers eene strafvervolging moeten worden ingesteld.
§ 3.

Natuurwetenschappen.

Magnetische en meteoro'ogische wairneminjen.
Niettegenstaande de ingenieur voor de hierbedoulde waarnemingen ,
dr. P . A. B n U H i i zich in 1874 gedurende een drietal
maanden tot horst 4 van gezondheid buiten Batavia moest
ophouden , kwam hierdoor in den geregelden gang der
werkzaamheden — dezelfde als die in ': vorig verslag <*enremd (2) — peaoa stoornis, doordien tijdeliJK een zooofficier bij het observatorium geplaatst werd . die — ook
na de wederopireding van dr. BERGSMA — bij do inrigting
voorloopig is gedetacheerd gebleven. Zoodanige detachering
zal worden bestendigd tot dat, in verband met de aanstaande oprigting van een definitief observatoriu n der
lste klasse, zal ziin voorzien in de nieuwe betrekking van
onder-directeur. Tot directeur is inmiddels in Fibruarijjl.
(1) Zie het verslag omtrent dien; overige verrigtingen aan den
Boro-Boedoer, zoomele den catalogus der bedoelde photogralieu, in
deel XII van "aGenootsch.aps Notulen, waarin ook is opgenomen
een schrijven van den directeur van 'sKijks museum van oudheden
te Leiden, over hei juiste verband dat er bestaat tusschen deze
photografien en het hier te lande in "t licht verschenen Uorolloedoer plaatwerk.
(2) Door de waarnemingen werd o. a. geconstateerd, dat de
weersgesteldheid gedurende 1874 over het algemeen leer abnormaal was. Tjjdens de eigenlijke regenmaanden viel er weinig regen,
terwijl het daarentegen in het drooge jaargetijde zeer regenachtig
was. Gedurende de inaa-den Mei 1873 tot en met April 1874
— zoolang hield de droogte a u — viel namelijk ruim 8 decimeter
regen minder dan gemiddeld in de laatste negen jaren; en in den
daarop gevolgden drongen moesson (Md tot en met September) was
de gevallen hoeveelheid 9 decimeter meer dan gemiddeld in dezelfde

maanden van 1864 lol en met 1873.

dr. BERGSMA benoemd. Voor de vervulling der betrekking
van onderdirecteur hooft hier te lande eene oproeping van
candidaton plaats gehad , uit welke de Indische (legering nog
eeno keuze moot doen. D J kosten van het personeel voor hot
definitieve observatorium zullen , volgens de reeds vastgesteldo formatie (Indisch Staatsblad 1875 , n°. 38) ,
bedragen als miniman f 19 560 en als maximum, in
verband met de aan het Europeosch personeel toekomende periodieke tructemeutsverhoogingeu, f 32 ICO ' s j a a r s .
Tot dusver was toegestaan als minimum f '.) 720 en als
maximum f 16 320 ' s j a a r s . Do in de nieuwe formatie
begrepen rekenaar werd , blijkens 't vorig verslag , reeds
in den aanvang van 1874 aangesteld. Het aantal inlandsche udsistenton welke voortaan in 4 , in stede van 3 ,
klassen zullen verdeeld zijn, zal worden gebrast van 7
op 10, ongerokend do twee thans reeds toegestane leerlingadsistenten.
Wat het slichten der gebouwen betreft , kan worden
medegedeeld dat de plannen eu begrootingen in Mei IL
zijn goedgekeurd, zoodat volgons de laa'st ontvangen berigten weldra tot uitbesteding van het werk zon worden
overgegaan. D> kotten van dien bouw zgn geraamd op
f 0< >'0Ü. Als hv-t moest geschikt emplacement is gebleken ,
om velerlei redenen, aangemerkt to raooton worden het
huis en erf, dat de Kegering tot dusver voor observatorium
in huur had. Dit erf, sedert voor eene som van f40 000
aangekocht, is een van de uitgestrektste van Batavia en
biedt door zgne ''gg i n g langs de rivier Ijiliwong groote
voordeelen voor het observatorium aan. Het huis kan , zonder
verandering to ondergaan, voor bureaulokalen en voor
bibliotheek on nrchief dienen, terwijl het in der tijd ijzervry
opgerigte gebouw voor absolute magnetische bepalingen
— zonder verplaatst to worden — bij voortduring kau
worden gebruikt. Bovendien zullen de bij het definitieve
observatorium te doene uurwaarnemingen zich nu dadelijk
kunnen aansluiten aan die, reeds van 1 Januari) 1864 af
bij de tijdelijke inrigting gedaan.
In ruil voor de uitgegeven «waarnemingen" werden bij
het observatorium weder verschillende werken van andere
wetenschappelijke instellingen ontvangen, onder anderen
van de meteorologische instituten te Calcutta, L i n d e n ,
P e s t , St. Petersburg, Roorkou, Utrecht, Wa=hington,
Weenen, Zurich, van de observatoria te Leiden, Munchen ,
P r a a g , Sidney, Stonyhurst, Tiflis, van de academiën van
Bern, Christinnia, Koningsbergen, Kopenhagen, Munchen,
Ujisala, enz.
Te Buitenzorg werd het doen van meteorologische waarnemingen geregeld voortgezet door het personeel van 's lands
plantentuin.
Omtrent de verrigtingen van dr. E. VAN RIJCKEVORSEL,
die zich blijkens 't vorig verslag naar Indio begeven heeft
om aldaar buiten bezwaar van den lande magnetische
waarnemingen to doen, zijn geene berigten ontvangen.
Alleen blijkt dat h e n , kort na zijne aankomst, ten dienste
zijner reizen op Java , het kosleloos gebruik der binnenlandsche paardenpost is toegestaan.
's Lands plantentuin te Buitenzorg. Aan hot verslag van
den directeur dezer instelling over 1874, dat in zijn geheel
is opgonomen in do Javasche Courant van 12 Maart j l . ,
worden omtrent den toestand dezer inrigting on het nut
dat zij weder in vele opzigten bewees, de navolgende bijzondorhedon ontleend.
Van eenigo gewassen , waarvan de invoering in den
Indischen archipel voordeel kon hebben , werd de cultuur
het eerst beproefd. Onder dozen worden genoemd rhabnrber,
zoethout, hennep en Nieuw-Zoelandsch vlas. De proeven
met ipecacuanha gaven geen beier resultaat dan vroeger
(vergelijk o. ft, het vorslag van 1873, bladz. 124).
De vraag naar zaden van de albizzia moluccana was
weder veel grooter dan in vorige jaren. Men begint vrij
algemeen dozen boom voor schadtiwboom in koffijtuinen
boven den dadap te verkiezen. Op ee'no plaats werd de
aanplant (van 1871) met goed gevolg gebezigd, om in de
behoefte aan brandhout te voorzien.
De encalyptus-soorten verspreiden zich hoe langer hoe
meer in den archipel. Ook werden zaden daarvan door
sommige inlandsche hoofden aangevraagd. Zie overigens

Bijlagen.
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hetgeen lager voorkomt op blz. 127, on<ler » Maatregelen
4er bevordering van de plaatselijke hygiëne "
Van cassin flnrida (djoeaH werd een aantal zaden gezonden aan den resident van Banjoemas. De cultuur van
•deze nuttige houtsoort slaagde aanvankelijk zoo goed,
dat in 1875 de aanplant zooveel mogelyk zou worden uitgebreid.
Zaden r a n du Laurina-koffij , die in Nedorland hooger
werd getaxeerd dan de gewono kolfij, worden veelvuldig
aangevraagd. Ook werden goede koffijzaden gezonden naar
Ternate en de Wester-afdeeling van Borneo; in de beide
gewesten slaagde de cultuur aanvankelijk zoor good. Over de
proeven met het aankweeken van Liboria-koffij genomen
on te nemen , zie men de mededeelingen omtront de gouvernements-koffijcultuur in hoofdstuk O , afd. I , § 1.
De proeven met goede tabakssoorten genomen, gaven
uithoofde der menigvuldige regens weinig resultaten. Op
Ternate slaagde de aanplant echter buitengewoon goed.
De in den tuin aanwezige djagong-soorten werden weder
in ruime hoeveelheid verspreid, en van alle zijden kwamen
gunstige berigten daaromtrent in. Vroeger verspreide
djagong-soorten worden hier en daar reeds inheemsch
onder de iulandsche bevolking.
Evenzoo begint de inlander op vele plaatsen den oliepal ra
aan te kweeken , die weinig zorg vereischt en vrij spoedig
groeit. In de afdeeling Toelang Bawang (Lampongsche
districten) alleen, werden 2500 planten onder de bevolking
verspreid. Een ondernemer te Buitenzorg gebruikte het
product van zijnen in 1871 aangelegden aanplant met goed
gevolg voor zeepfabricatie.
Carolina-padi, uit Noord-Amerika ontvangen , gaf 230voudig product van zeer goede qualiteit.
De pogingen , die aangewend werden om betere aardappelsoorten in te voeren, ten einde die onder do bevolking te
verspreiden , leverden aanvankelijk geen gunstige uitkomsten
op. De oorzaken van dit slechte resultaat zijn echter niet
van dien aard , dat zij aan den gooden uitslag der proeven
doen twyfelen.
Aan vele personen worden, op aanvrage, planten en
zaden van nuttige gewassen afgestaan. Met de verzending
van zaden en planten van goede houtsoorten naar Mauritius
werd voortgegaan. Naar Brisbane werden soorten van
suikerriet verzonden.
De inspecteur-honorair der cultures .1. E. TEYSMANN
verzamelde op eene reis in de Wester-afdeeling van
Borneo eene aanzienlijke hoeveelheid herbarien, zaden en
levende planten. Daar de flora van Borneo tot nu toe in
den tuin schaars vertegenwoordigd w a s , werd door de
resultaten van deze reis eene grooto leemte aangevuld.
Het museum ging , ook door geschenken van ambtenaren
en particulieren, aanmerkelijk vooruit. Nadat alle voorwerpen behoorlijk van etiquetten voorzien waren, had do
opening voor het publiek plaats.
De uitgave der annalen van don tuin , waarvan in 1874
het eerste deel zou verschijnen (zie het verslag van 1873,
bladz 124), kon nog niet plaats hebben door vertrangde
afzending uit Europa van het voor do heliotypische platen
benoodigde papier. Met het drukken van den tekst is echter
reeds een aanvang gemaakt.
De bergtuinen gingen niet zooveel vooruit als het geval
had kunnen zijn , wanneer het personeel aldaar niet zoo
dikwerf verwisseld ware. De toestand was echter aanmerkelijk beter dan op het eind van 1873.
De poging cm inlanders tot tuinlieden op te leiden (zie
het vorig verslag) slaagde aanvankelijk goed. Het voornemen bestaat om voortaan , in plaats van twee , slechts ee'n
Europeesch tuinman in dienst te hebben, maar daarentegen
nog 3 inlanders aan te stellen, namelijk 2 tuinmantri's
en 1 leerling-mantri.
In de sinds lang gevoelde behoefte aan uitbreiding van
den tuin te Buitenzorg, niet alleen voor zuiver botanische
doeleinden , maar vooral ook om , bij het aankweeken van
nuttige cultuur-gewassen, op genoegzaam ruime schaal
proefaanplantingen te kunnen bewerkstelligen, zal weldra
kunnen worden voorzien, nu de Regering er in geslaagd
is op billijke voorwaarden de beschikking te erlangen over
een geschikt, in de nabijheid van den tuin gelegen terrein
ter uitgestrektheid van 100 bouws, d a t , daar het aanvankelijk niet in zijne geheele ruimte benoodigd zal zijn ,
de gelegenheid biedt om ook later, naar gelang der beBijblad van de .Nederlandache Staats-courant. •

houfte, den botanischen of den cultuurtuin te vergrooten.
Op de aan deze uitbreiding verbonden uitgaven (oonige
meerdere mandoors en boedjangs zullen dan tevens moeten
worden in dienst genomen) wordt gerekend bij de ontworpbeirrooting voor 1876.
Deze uitbreiding is ook noodig in vei band met een ander
plan , roods by do loopend.' begrootinjj door het uittrokken
van een inemoriepost in beginsel goedgokeurd, om namelijk
aan den plantontuin eeno landbouwschool to verbinden,
zoodanig ingerigt dat de voor het binnenlandse!) bostuur
bestemde Europescho ambtenaren en ook inlanders, die
aan eon eenvoudig toelatingsexamen hebben voldaan , daarbij
gelegenheid vinden om, zooveel mogelijk door ainschouwelyk onderligt, zich dio practischo kennis van landbouw
en cultuur, vooral van koffljcultuur, oi,'en te maken,
welke voor hunne latere bemoeiingen met een on andor
als onmisbaar is te beschouwen. Omtront de voor de inrigling aan to nemen grondslagen is nader overleg met hot
Indisch Bestuur noodig geoordeeld, vooral ook naar aanleiding van deskundige adviezen hier te lande ingewonnen.
Ichtyologie. In den aanvang van 1875 zag de 27sto aflevering van den » Atlas Ichtyologique des Indes Oriëntale?
Néerlandaises" van dr. BLEEKER het licht. Verschillende
oorzaken hadden de uitgave van dit werk in de laatste
jaron vertraagd. De daarvoor bijeengebragte bouwstoffen
zijn dermate uitgebreid, dat de Atlas uit eon grooter aantal
afleveringen zal bestaan dan aanvankelijk was geraamd.
Om de hierdoor verhoogde kosten te bestrijden, is op de
Indische ontwerp-begrooting voor 1876 een post gebragt
voor hot verleenen van een nieuw subsidie.
§ 4.

Wetenschappelijke en nijverheidsgenoolschappea.

De voornaamste uitgave, door het » Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen" ondernomen on die
in 1874 voltooid werd, betrof de ondor § 2 hiervoren vermelde verzameling photografien naar bas-reliefs van den
Boro-Boedoer.
Van 'sGenootschaps «Tijdschrift" verschonen de deelen
X X I en X X I I . Aan de uitgave van het X X X V I I s t o deel
zijner "Verhandelingen" werd nog voortgewerkt. De heer
DE G n u s ging voort met het Emoi-woorden boek van wijlen
den heer FRANCKEN voor de uitgave gereed te maken.
Do ruimte voor de ethnografische verzamelingen werd ,
door vergrooting van het gebouw, aanmerkelijk uitgebreid.
Bij eene regeringsbeschikking van Junij 1874 werd het
genootschap in de gelegenheid gesteld om oen exemplaar
te ontvangen van allo zoodanige drukwerken, welke door
drukkers of uitgevers aan do in art. 13 van het drukpersreglement genoomde autoriteiten moeten gezonden worden.
Bij het einde van 1874 tolde het gonootschap, dat weder
het gewone janrlijksche gouvernements-subsidie van f8000
genoot, 1 corresponderend lid, 6 honoraire leden, l l b u i tengewono en 176 gowone leden.
Omtrent den toestand en de verrigtingen der "Koninklijke
Natuurkundige Vereeniging in Nederlandsch I n d i e " , door
het Gouvernement steeds met f 2000 's jaars gesubsidieerd ,
zijn van het bestuur dier instelling geene berigten ingekomen. Van het door haar uitgegeven Natuurkundig T y d schrift zagen het licht het X X X I V s t e deel en de eerste
aflevering van het X X X V s t e . Ter opneming in dat tijdschrift werd door de Regering afgestaan het door den
inspecteur-honorair der cultures TEYSMANN ingediend verslag
(en bijlagen) betreffende zyne botanische reis in den T i m o r archipol gedurende de maanden Junij 1873 tot Januarij
1874 (verg. vorig verslag, bladz 113).
D J " Nederlandsch-Indische Maatschappij van nijverheid
en landbouw" ging geregeld voort met do uitgave van haar
tijdschrift, waarin zy door de Indische Regering werd
ondersteund door het ter publicering erlangen van verschillende belangrijke verslagen.
De n Vereeniging tot bevordering van geneeskundige
wetenschappen in Nederlandsch Indio" ging" vooit met de
uitgave van het Geneeskundig Tijdschrift: zij genoot over
1874 weder een subsidie uit 's lands kas groot f 2000. In
het afgeloopen j a a r heeft de vereeniging eene commissie
benoemd, ten einde to onderzoeken welke meening bij het
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Koloniaal verslag van ] 87").
III.
KEUEDIENST
publiok bestaat ton opzigto van hot verkieslyke van het
verbranden bovon liet begraven van lijken. 284 personen,
waaronder velu vrouwen en twoe inlanders, verklaarden
§ 1. Christelijke.
aan lijkunvcrbranding de voorkeur te gevon.
De uitgavo van het ty 'schrift van hot » Indisch Land(i. P r o t e s t a n t s c h e .
boilWOl nootschap" Ie Soorakarta had geregeld plaats on
weril door do Indische Uegering ondersteund door het tor
publicering afstaan van eenige verslagen. Van hot welslagen
Kerkbestuur. De in 't vorig verslag bo looide Indische
der tentoonstelling en van het landbouwcongres, in April jl. voorstellen betreffende de organisatie van do Protestantsube
door dit genootschap te Djokjokurta georganiseerd , is reeds ; kerk in Nederlandsen Indie, zyn voorgekomen niet tot de
op bludz. 5 gewag gemaakt.
verlangde zelfstandigheid der kerk te kunnen leiden , véér
Over het plan van hot >• Aardrijkskundig Genootschap" hier , d a t — zoo als ook door do •> commissie voor de zaken dor
te lande tot hot organiseron eener wetenschappelijke ex- I Protestantsche kerken in Oost- en West-Indio" werd verpeditie naar de binnenlanden van Sumatra, is in 't laatst | langd — alsnog oen algemeen reglement zou zijn vastgesteld ,
van 1874 de Indische Redering gehoord, meer bijzonder door do grooto meerderheid dor korkenidon goedgekeurd.
wat betreft do vraag, of'do tegenwoordige politieke ver- j Ook voldeed de voorgedragen regeling niet aan de voorhouding zoodanige expeditie zoude godoogen. Tevens word j waarde van art. 122 van het Regeringsreglemont. Immers
voor het genootfchap do kennisneming verzocht van alle j niet alleen bestond op hoofdpunten geen overeenstemming
effic'ölo bescheiden dio over de bedoelde streken licht | van gevoelen tusschen hot Indisch kerkbestuur en de comkunnen verspreiden, waarover in Indio te beschikken zou | missie hier to lande , maar ook bij het in Indie gehouden
zijn. Reeds is gebleken d-«t de Indische autoriteiten, overleg tusschen hot kerkbestuur en de Regering was omwaaronder ook de botrokken gewestelijke bestuurders, trent allo punten hot verschil van zienswijze niet opgeheven.
over de uitvoering van het plan over hot algemeen niet In aanmerking nemende dat tot nu toe allo voorstellen
ongunstig denken, maar as.u de uitgebragte adviezen betreffend» het zelfbestuur der Indische Protestantsche
werden toch beschouwingen vastgeknoopt, die op eenige kerk , even als de thans bedoelde. waren uitgelokt door
bezwaren wez«>n, niet welke men te rekenen zou hebben. aanschrijvingen van het Gouvernement, en dat deze weDo ingekomen adviezen zijn aan het genootschap mede- : gens het gemis aan de vereischte overeenstemming nimmer
gedeeld. Ook zijn ter beschikking van lot genootschap I lot een resultaat hadden geleid , is de Regering tot het
gesteld de uit Indio ontvangen kopijen van do te Batavia besluit gekomen , dat de tot nu toe gevolgde weg behoort,
voorhanden beschrijvingen en kuarten der bedoolde binnen- verlaten te worden , en dat nan de kerk zelve moet wor1 linden.
den overgelaten een voorstel tot losmaking haror betrekAan de n Nedorlundsche Maatschappij tot bevordering van kingen tot don Staat to doen. Van deze zienswijze is
nijverheid" te Haarlem werd , ton behoeve van haar museum , door hot Indisch Gouvernement aan het kerkbestuur meafgestaan eene \orzameling van de op Banka meest ge- dedeeling gedaan.
biuikolijko houtsoorten, zoomede een kina-herbarium.
Voor het beheer der fondsen van do kerkelijke gemeenten
Voorts verleende de Indische Regering hare tusschen- zijn door het kerkbestuur algomeene voorschriften outworkomst voor do doorzending, rospectivelijk ton behoeve van pen , waaromtrent het gevoelen der kerkeraden woidt in's Rijks cthnogrnfisch mu-eum en 's Rijk * museum van gewonnen. Reeds hebbe.i enkele dier besturen van hunne
oidheden te Leiden, van verschillende in Atjeh verzamelde instemming doen blijken, zoodat het te verwachten is
\oorwerpen, ten geschenke aangeboden door den officier dat dio voorschriften eerlang in working zullen kunnen
van gezondheid J . SEMMELINK, en van eene verzameling treden.
naiuralien, aangeboden door den koromandant van Zr.
Ms. stoomschip Suriname.
Predikanten, enz. Door het overlijden van een der met
verlof' afwezige predikanten ontstond in hot organiek vastgestelde aantal none vacature, waarin voorzien werd bij
§ 5. Tijdschriften en nieuwsbladen.
Koninklijk besluit van 23 Mei 1874. De nieuw benoemde
vertrok ftl spoedig naar Indio en aanvaardde nog vóór het
einde des jaars aldaar zijn ambt. Bovendien keerden ,
Gedurende 1874 zagen geen nieuwo tijdschriften noch
sedert do opgaaf in 't vorig verslas , nog I predikanten
nieuwe dagbladen in Indie het licht. Van het regtskundig
van verlof terug, torn ijl daarentegen aan 1 verlof buiten
tijdschrift : » Het regt in Nederlundsch I n d i e " , waarvan Nederlandsch Indie verleend werd Van de onder ultimo
de uitgave in 1867 gestaakt was, verschenen in 1875 Maart 1874 bestaande vacatures te Salatiga , Fort de Koek
5 afleveringen.
en Pontianak waren dientengevolge bij het eind van 1874
nog slechts de beide laatste vervuld, en in Januarij 1875
ontstond lene nieuwe vacaturo, ramelijk to Cheribon,
§ 6.
Landsdrukkerij.
door het vertrek met verlof (wegens»ziekte) van nog 1
predikant, waardoor het aantal der met verlof'afwezigen
In 1874 leverde de landsdrukkerij ten behoeve vun do tot 4 klom. Thans zijn dus , volgens de laatst ontvangen
verschillende lands-administraticn af: 8 537 929 afdrukken berigten , twee vaste standpluatsen onvervuld, en zijn ook
van 1511 modellen, tegen 11 820 003 in 1873 Voorts zagen niet aanwezig de iwee predikanten ingevolge Indisch Staare14 schooU en leesboeken en 25 diverse boekwerken enz. blad 1864, n°. 156, tor beschikking van het kerkbestuur
het licht, to zamen uitmakende 2 275 726 exemplaren.
to houden voor do lijdelijke waarneming van den dienst
Ouk werden afgeleverd de verschillende verordeningen bo- op plaatsen waar door overlijden , ziekte enz. een leeraar
trefTonde do regeling van het regtswezen in hot gouvernement ontbreekt.
van Sumatra's Westkust in do Mandhelmgsche taal, tei wijl
Van do hulppredikers 1ste klasse, wier aantal thans op
met Makassaarsche en Boeginesche karakters gedrukt worden 4 bepaald is (Indisch Staatsblad 1874, n°. 196) (1), vereenige vertalingen van verschillende andere in hel Staatsblad trok die te Bonkoelen in Junij 1874 met verlof, wegens
opgenomen verordeningen. Overigen was onderhnnden V0N ziekte; ook die standplaats is sedert onvervuld moeten blijven.
DK WALL'S Muleisch woordenboek , waarover zie bladz. 115.
Gedurende 1874 werden 2 nieuwe hulppredikers 2de
Het materieel werd vermeerderd met een uit Nederland klasse aangesteld , één te Babauw (Timor), in Indie vergezonden apparaat voor galvanoplustiek
kregen, en één to Ilutumury (Anibuina), in 1874 van hier
Do ontvangsten hebben, volgens opgave van den directeur uilgezonden. Van de 3 reeds vroeger in dienst zijnden , was
der inrigting, in 1874 bedragen f 171 423 en de uitgaven 1 met verlof wegens ziekte (die echter weldra terugkeert),
f 1 16 788, tegen respectivelijk f 106 771 en f 125 301 in 1873. terwijl de 2 anderen in de residentio Amboioa waren ge1'ogingen worden aangewend om in het vervolg voordo plaatst , namelijk te Waai en te Saparoea.
uiigave van Muleischo schoolwerkjes van de hulp van
Ten einde geschikte personen aan te moedigen om zich
particuliere drukkerijen gebruik te maken. Intusschen zijn voor deze betrekking aan te melden, zijn bij Koninklijk
d< ze laatsten in Indie nog niet op dien voet ingerigt, dat
hiervan reeds dadelijk cene merkbare voiligting van het
werk ter landsdrukkerij is te verwachten.
(1) Verg. het vorig verslag, blz. 115.

[5. 2.]

ii<>

Koloniaal versla;' van 18 i*3.
besluit vnn 3 Augustus 1871 (Indisch Staatsblad n°. 250)
gunstiger bepalingen vastgesteld omtrent de grutificatien ,
«Hu aan aanstaande hulpprediknrs 2de klasse worden toegekei.d. Te gelyker lijd i s , met het oog op do behoefte
van enkele gemeenten in do Minahassa, het in dienst te
stellen aantal mot 3 vermeerderd , waardoor do formatie
thans 15 bedraagt.
In Fobruarij 1875 (Indi-ch Staatsblad n°. 53) zijn als
standplaatsen in de Minahassa aangeweztn : Ajermauidi
in Tondano , en is tevens bepaald welke gemeenten door
•do aldaar bescheiden titularissen zullen worden bediend.
Als hulppredikers op dezo plaateen zijn (in Fobruarij en
April jl.) in dienst gesteld de vroeger daar werkzame
zendelingen van het Nederlandseh zendelinggenootschap te
Rotterdam.
T e r vervulling van een der thans r.og b staande vacatures is zeer onlangs door do » commissie »oor do zaken der
Protestanteche kerken in Oost- en West-Indie " hior to lande
weder een candidaat voorgedragen.
Met do opleiding op 's lands kosten (verg. het verslag
van 1873. bladz. 126) van inlnndsche jongelieden tot het
leeraarsambt, is door een tweetal hulppredikers oen begin
gemaakt. Beiden zijn belast met do zorg voor vier kweekelingen. Do overige hulppredikers hebben nog geenjongelieden kunnen vinden , die geschikt waren om te worden
opgeleid. Zie overigons lager onder » Zendelingen".
Kerkelijke dienstreizen. In do regeling van de dienstroizeu der predikanten en hulppredikers lste klasse kwam ,
na de reeds in 't vorig verslag vermelde uitbreiding der
dienstbezoeken van den hulpprediker te Bonthain (Celebes),
slechts deze verandering (Indisch Staat>blad 1874, B*. 257>,
dat de hulpprediker to Koepang ontheven werd van het
bezoeken der gemeenten , die voortaan ressorteren onder
den werkkring van den nietiw aangestolden hulpprediker
2de klasse te Babauw.
Bij het Indisch besluit van 7 Febrna'ij 1875, n°. 1 ,
werd de kommandant van het leger gemagtigd om vier
malen 'sjanrs eon der veldpredikers te belasten met eene
dienstreis naar Atjeb.
De voorgeschreven dienstreizen hadden geregeld plaats,
voor zoo veel de dienst op de standplaatsen het veroorloofde.
Qodsdienstonderwijs, enz. Op een 9tal plaatsen waar geen
predikanten of hulppredikers gevestigd zijn . namelijk te
Serang . Poerwakarta , Bandong , .lapara , P a t t i , Banjoemas . Tjilatjap , Wonosobo en Magelang , werd gedurende
1874 door andere daartoe geschikte personen , onder genot
eener toelage uit 's lands kas ten bedrage van f30 's maands,
aan de Protestantsche jengd buiten de schooluron catochetisch onderwijs gegeven , en op Zon- en feestdagen
oefening gehouden door het doen van godsdienstige voorlezingon. Te Saparoea kweten zich hiervan gedurende
eenige maanden , in afwachting van do aankomst van een
nieuwen hulpprodiker 2de klasse, twee inlandsche onderwijzers, die later met eene gratificatie beloond zijn
Ann het beginsel eener geleidelijke vermindering van het
gouvornements-subsidie voor de bezoldiging van kerkelijke
bedienden werd trouw de hand gehouden. De gedurende
1874 verleende subsidien van dien aard verschilden tusschen do f 15 en f 45 's maands. Ze werden verleend aan
de kerkeraden te Buitenzorg, T a g a l , Pekulongan, Rembang, Pasoeroean, Padang, Riouw, Bandjermusin, Bonthain on Menado.

•
Statistiek. Eene opgave van het aantal Protestantsclio
lidmaten der veivchillendo gemeenten kun, wegens gemis
aan juiste cijfers, niet worden gegeven.
Zendelingen. Onder de in Indie werkzame zendelingen
vonden, voor zooveel gebleken i s , do volgendo verandorin°eii plaats. In 1874 werdi n benoemd: 1 tot hulpprediker
lste klasse en 2 (waarvan e'én destijds hier te lande) tot
hulppredikers 2de klasse, als hoedanig in April 1875 nog
een zendeling in 's lands dienst overging. Voorts gingen
een paar zendeling-leeraars tijdelijk naar Europa, terwijl
een paar andere terugkeerden.
Toelating tot uitoefening van het zendingswerk verkregen in 1874 een 3tal nieuw aangekomen zendelingen (2 van

het Rijnscho zendelinggenootschap te Barmon. vo )r do
residentie Tnpanoeli, en 1, zich noemende zendeling.leeraar
der Christelijke gereformeerde kerk in Nederland, voor do
residentie Batavia), terwijl bij het lager te bespreken
Indisch besluit van 28 Novo.nber 1874, n°. lfi, zoodanige
toelating (voor de rosidentien Bantam , Batavia en Krawang)
ook verleend werd aan een to M « stor-Cornelis gevestigd
gepensioneerd hoofdambtenaar mr. F. L. ANTHING, en in
Fobruarij 1875 (voor de Minahassa) nog aan een zendeling
van het Nederlandseh zendelinggenootschap te Rotterdam.
Van een tiental genootschappen of voreenigingen waren
bij het tind van 1874 zendelingen in Indie gevestigd, als :
1°. van het Nederlandseh zendelinggenootschap te Rotterdam: 1 op Amboina, 11 (1) in de Minahassa (waarvan
I tijdelijk in Nederland en 1 eerst in Fobruarij jl. als
zendeling toegelaten), 4 op Java (to Samarang, Modjow a r n o , Mulan,' en Kediri), en 1 op Savoo (Timor);
2°. van het Rynsche zendelinggenootschap te B i r m e n :
I I in do residentie Tapanoeli op Sumatra (1 te Siboga,
4 in Sipirok, 5 in Silindong on 1 in Sigoempoelan), 3 op
Nias en 8 op Borneo (1 to Bandjermasin on 7 onder do
Dajaks in do afdeelingen Grooto- en Kleine-D tjak);
3°. van do Utrechlsche zendingvereoniging: 2 to Boeleleng (Bali), 4 of 5 (2) op Nieuw-üuinea, waarvan 1
echter wordt gezegd zijne betrokking te hebben opgegeven
on handelaar te zijn geworden, en 3 op Noordelijk Halmaheira ;
4°. van do Nederlandsche zendingvereeniging: 8 in de
Soenda-lunden op Java (1 te Buitenzorg, 5 in de Proanger
regentschappen, waarvan den tijdelijk in Nederland, en 2
in Cheribon);
5°. van do Gossnersche zendingveiveniging: 4 op do
Sangir-, 2 op de Talaut-eilanden en 1 op Rotti. (De 6
eersten genieten elk eene toelage van f 1000 'sjuars uit
's lands kas);
6°. van do Doopsgezinde zendingvereeniging: 2 in .lapara
(Java) en 1 in Klein-Mandheling (afdeoling Mandheling en
Ankola, Suraatra's Westkust);
7°. van het genootschap van in- en uitwendige zending
to Batavia: 2 in Ankola Djoeloo (afdeeling Mandheling en
Ankola, Kumatra's Westkust);
8°. van de Nederlandsche gereformoerde zendingvereeniging: 2 op Java (1 to Tagal en 1 to Poerbolinggo in
Banjoemas);
9° van de zendingvereeniging te Krmelo: 1 op Java
(te Salatiga);
10». 1 zendeling der Christelijk gereformeerde kerk in
Nederland , in de residentie Batavia.
Het sub 1°. genoemde zendelinggenootschap bezit in de
Minahassa eene onderwijzers-kweekschool te Tanawangko ,
aan het hoofd waarvan een der daar gevestigde zendelingen
als directeur geplaatst is, zoomodo eene door twee zondolingen bestuurde inrigting te Tomohon tot vorming van
inlandscho gndsdienstvoorgangors (vorg. het verslag van
1873, bladz. 126). Bijzonderheden omtrent beide inrigtingen
zijn uit Indie niet gemold. O^er 1873 is echter berigt, dat
de laatstbedoelde inrigting toen oen 20tal leerlingen telde.
Bij eene in .Maart jl. door den rosidont der ZniJor- en
Oo>ter-afdeeling van Horneo godane inspectiereis in de
afdeeling Kloine-Dajak werden onder anderen de etabllssementen der \ ij f te Kwnla Kapoeas en to Mnndomei gevestigde zendelingen bezocht. Volgen? opgaaf telden hunne
scholen 125 leerlingen , waai onder 7 » seminaristen ". D.iur
het in den planttijd der padi was , w a r m allen afwezig, en
kon derhalve over hunne vorderingen en dan aard van het
onderwijs niet geoordeeld worden. Het bekeeringswerk
scheen to Mandomei betere resultaten op to leveren dan
to Kw.da Kapoeas, ofschoon het getal der Dajaks, die
het Cliri.-tendom hebben aangenomen, gezegd wordt in h u telo verhouding te Haan tot het getal van hen , die tot den
Islam overgaan. Ook niet-Chri.-ten Dajaks maken van do
scholen der zendelingen gebruik.
(1) Ongerekeiid de zendeling waarnemend predikant te Menado
en de in 1874 tot lmlpprediker benoemde zendeling, destijds liie
te lande aanwezig (zie liooger). Daarentegen is onder dit elftal nog
wel begrepen de in April 1875 bcr<>ciiidc liulpprediker.
(2) Hieronder niet meer de te Habauw (Tiinor) als hulpprediker
aangestelde zendel;ng. Van een paar vroeger op Nieuw-tfuinea gevestigde zendelingen wordt thans geen melding gemaakt.
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Omtrent de evangelisatie in de Battaklanden o p S u m a t r a ,
in do residentie Menado en op Savoe (Timor), zie men het
«angeteekende op bladz. 14, 23 en 25, op welke laatste
bladzijde ook een woord gezegd wordt nopens do zendelingen op Nieuw Guinea.
T e Soerabaija kwam onder den naam van » Soerabaijaasch
zendelin>!geiiootschap" eeno \ereeniging tot stand tot bevordering van evangelisatie, onder anderen door ondersteuning
van het werk der zendelingen, vooral op het gebiod van
bet onderwijs.
Met betrekking tot hot boven aangehaald besluit van 28
November 1874 , betreffende de toelating als zendeling van
mr. ANTHING, valt aan te teekenen , dat het Indisch Bestuur
dezerzyds is uitgenoodigd het daarby aangenomen beginsel,
volgens hetwelk het » uiterlijk aanzien " voldoende werd geacht om iian iemand de door hem beweerde hoodanigheid
van Christen loeraar of' zendeling toe te kennen , in nadere
overwrgii'g te nemen, aangezien het hier gestelde antecedent voorkwam niet zonder bedenking te zijn.
b.

R o o m s c h • k a t h o 1 ij k o.

Geestelijken. De apostolische vicaris en pastoor te Batavia
P . M. VRANCKEN, bisschop van Colophon i. p. i., in 1872
met verlof naar Kuropa vertrokken, keerde niet naar Indie
t e r u g , maar werd in don loop van lb74 als hoofd der
missie vervangen door den reeds met de tijdelijke waarneming van het vicariaat belasten pastoor C. A. CLAESSENS,
die bij Koninklijk besluit van 8 Julij 1874, n°. 3 3 , in de
hem, met den titel van bisschop van Tranopoli i. p. i ,
verleende nieuwe hoedanigheid erkend werd.
Gedurende de afwezigheid van den heer CLAESSENS ,
wien in October 1874 een buitenlandsch verlof naar Kuropa
voor den tijd van één j a a r werd toegekend, werd met het
tijdelijk beheer der missie belast de pastoor J. LIJNEN ,
toen te fSamarang.
Bij bet einde van 1874 w a s , behalve de kerkvoogd,
nog een der andere geestelijken (oen der pastoors uit de
statie Maumeri, op Floris) met verlof'buiten Nederlandsch
I n d i e , zoodat van de 18 van landswege bezoldigde geestelijken bij het einde van 1874 slechts 16 aldaar aanwezig
waren . namelijk te Batavia 3 , waaronder de waarnemende
apostolische vicaris , Samarang 2 , Ambarawa 1 , Soerabaija 8 . Djokjokarta 1, Padang 2 , Soengeislan (Banka)
1 , Larantoeka en Maumeri (Floris) 3. Bovendien was te
Batavia een niet van 's landswege bezoldigd hulppriester
werkzaam.

Buiten bezwaar van den lande zijn sedert nog twee
gcestelyken van hier vertrokken, die in Meijl erkend zy*n
als hulppriesters te Maumeri en Soengeislan.
Kerkelijke dienstreizen. De plaatsen , waar geen geestelyken
gevestigd zijn , werden overeenkomstig de deswege bestaande
bepalingen, bezocht door den j>eestelyko tot wiens ressort
zy behooren. Wegens bijzondere redenen maakten de residentien K r a w a n g , Bezoeki, Banjoewangi, Madnrn en
Palembang daarop eene uitzondering. In het af'geloopen
j a a r werd de in dit opzigt bestaande regeling uitgebreid
door do opdragt van vier dienstbezoeken 's j a a r s in Atjeh
aan een der geestolijken van P a d a n g , on van twee dienstbezoeken 's jaars in de residentie Sumatra's Oostkust aan
den geestelyko op Banka (Indisch Staatsblad 1874 , n 0 , t 237
on 244).
Verder werden nog op 'slands kosten dienstreizen gedaan naar de residentien Lampongsche districten, Westeraf'doeling van Bornoo, Zuider- en Oosier-afdeeling van
Borneo, naar de Moluksche eilanden en naar Celebes.
Godsdienstonderwijs, enz. Op plaatsen waar geestilyken
gevestigd zijn , werd het geheole jaar door, meestal tweemaal daags, godsdienstig onderrigt gegeven. T e Gombong
by het korps pupillen werd twee malen per week godsdienstig onderwijs gegeven door geschikte personen uit hot
kader, die daarvoor eene maandelijksche toelage ontvingen.
Te Buitenzorg, in het detenliehuis en (in de laatste maanden van 1874) in de centraal-gevangenis te Samarang, en
bij het marine-etablissement te Soerabaija, werd geregeld
eens of meormnlen per maand dienst gehouden.
Aan de gemeenten te Batavia, Samarang, Ambarawa,
Soerabaija, Djokjokarta, Padang en Soengeislan werden
uit 's lands kas fondsen verstrekt voor het bezoldigen van
kerkelijke beambten.
Kerkgebouwen. De in aanbouw zijnde nieuwe kerk te
Samarang nadert hare voltooying; men verwachtte dat zij
tegen het einde van 1875 zou kunnen worden geopend.
Voor de Chinesche gemeente te Singkawang (Westerafdeeling van Borneo) was een kerkje in aanbouw.
Statistiek. De over 1874 ontvangen opgaven zyn verzameld in onderstaande tabel; het cijfer der militaire gomeenteleden is ontleend aan opgaven van het departement
van oorlog.

Aantal zielen.

Tot de eerste
Communicanten.

STATIËN EN
GEWESTEN.
Burgers.

Batavia
Samarang
Soerabaija
Ambarawa
Djokjokarta
Padang
Soengeislan (Banka) .

.

.

Moluksche eilanden

.

.

.

Celebes
Wester-afdeoling van Borneo
Zuider- en Ooster-afdeeling
van Borneo
Palembang
Lampongsche districten . .
Benkoelen
Larantoeka (Floris) . . .

2400
1860
2600
791
1029
523
Eur.
93
Chin.
385
43
Eur.
22
Inl. Chr 315
Eur.
10
60
Chin.

t
t
t
t

Inl. Chr. 11194

1823
1225
1800
640
619
782

53
23
37
11
48
46

164
164
232
100
75
117
Europ, 10
Chin. 20
13

t (D

48

307

n

95

64

226

289

118

130

201
125
20
70

Gedoopten.

Huwelijken
ingezegend.

aangenomen.

Militairen.

1509
493
449
878
512
1077
153

H. Communie

t
t
t
t
t

(1) De dus f geteekende kolommen z(jn , b(j gemis aan opgaven, niet kunnen worden ingevuld.

+
t

t
t
t

16
16
12
8
4
18
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§ 2.

Alohammedatmsche.

Naar aanleiding van eena hij de Indische Regering ingebragte klagt over de ruime betalingen , welke door de
Mohamraedaanscho geestelijken in de afdeeling Modjokerto
(Soerabaija) zouden worden gevorderd voor het vorleonen
hunner tusschenkomst by huwelyken, echtscheidingen,
enz., werd het doikbeeld ter sprake gebragt om dergelyke betalingen van bestuurswege aan een tarief te onderwerpen. De Regering achtte echter de verwezenlijking
van dit denkbeeld niet raadzaam, uit overweging dat
het vasts ellen van een tarief van geoorloofde heffingen
ten behoeve van de Mohaminedaansche geestelijkheid in
zekere mate verpligtend zou maken , wat thins , zoo niet
overal, toch op vele plaatsen aan den vrijen wil en den
godsdienstzin der bevolking is overgelaton. Zelfs achtte
de Indische Regering het niet ondienstig aan do hoofden
van gewestelijk bestuur op J a v a on Madura, die in de

Vnrstenlanden uitgezonderd, eene circulaire te rigteu
(Julij 1874), ten vorvolgo op die van 18 Augustus 18(56
[Dijblad op het Indisch Staatsblad n°. 1892), teneinde hun
bij vernieuwing de handhaving aan te bevelen van het
ook thans weiier gehuldigd beginsel, om ten opiigte der
betrekkingen tusschen de Mohammedaansche geestelijkheid
en de inlandscho bevolking steeds alles te vermijden
wat aan eene bepaalde inmenging des bestuurs zou kun*
nen doen denken, onverminderd hei oppertoezigt door de
regenten krachtens hunne instructie (verg. het verslag van
1873 bladz. 88) over die geostelijkheid uit te oefenen.
Bij de in Atjeh achtergelaten krygsmagt bleef een van
's lands wego bezoldigde Mohammedaansctie priester als
inlandsch geestelijke werkzaam.
Omtrent de uit Nederlandsen Indie vertrokken on aldaar
teruggekeerde bedevaartgangers zijn van de hoofden van
gewestelijk bestuur over de laatste vyf jaren de volgende
opgaven ontvangen.

VERTROKKEN.

TERUGGEKEERD.

GEWESTEN.
1870.

J a v a en Madura

. . . .

Sumatra's Westkust .

.

LampoDgsche districten .

.

1871.

1873.

1874.

1873.

1749

1842

3263

o) 1024

1088

860

30

37

32

1870.

1874.

1646

1512

3242

d) 1847

749

670

416

347

136

47

17

28

38

144

105

101

131

152

377

390

56

48

11

.

»

ff

10

57

612

557

17 c)

22 e)

18

9

20

15

36

43

27

447

212

70

132

349

323

29

19

32

23

57

9

25

1

6

2
14

12

2

29

22

23

60

23

4

•

»

1

n
M

130

47

96

20
371

263

171

372

228

16

25

24

14

43

10

2

9

1

Westerafdeeling van Borneo.

82

Zuider- en Oosterafdeeling
van Borneo

302

185

415

209

364

Celebes en onderhoorigheden

20

54

40

101

94

14

4

5

11

1

»

n

83

a.

1873.

1677

»

J a v a en Madura

1873.

2174 b) 2951

1

14

»

2

n

ï

8

n

n

»

n

»

»

»

.

1693

1699

2097

1659

1847

. . . .

1749

1842

3263

2174

2954

Totaal buitenbezittingen .

1871.

2
i)

1

n

1

*

n

n

n

n

i

n

n

»

1104

804

606

1518

1240

1677

1646

1512

3212

1847

2
n

3
»

Tot dus ver was ten onregte opgegeven 926.

b. Het grootste aantal leverden de residentien: Preanger regentschappen (520), Bantam (488), Soerabaija (418),
Batavia (246) en Samarang (246). Onder het opgegeven totaal der vertrokkenen bevonden zich, volgens opgaaf, 41
personen van aanzien, te weten 24 van Soerabaija, 11 van Bantam, 4 van Banjoemas en 2 van Madura.
c.

Verbeterde opga>if.

d. Het grootste aantal teruggekeerde Mekka-gangers was afkomstig van de residentien: Preanger regentschappen
(448), Soerabaija (297), Samarang (167) en Cheribon (143).
Vorenstaande opgaven doen zien, dat het aantal in 1874
van J a v a en Madura vertrokken Mekka-gangers, ofschoon
niet zoo aanzienlijk als in 1872 , echter grooter was dan
in 1873. Hetzelfde w a s , enkele gewesten uitgezonderd, ook
in de buitenbezittingen het geval.
Luidans de algemeene jaarverslagen der hoofden van
gewestelijk bestuur heerschte onder de hadji's over het
algemeen een goede geest. Voor opgaven nopens hun aantal
(in 1873) zie men bijlage A n ° . I V .

Volgens de medeelingen van den Nederlandschen consul te
Djeddah waren — blijkens het register der door hem geviseerde passen — voor de bedevaart van 1874/75 (NovemberFebruarij) uit Nederlandsen Indie aangekomen 4633 personen , onder welke 3136 van Java en Madura, 450 van
Sumatra's Westkust, 398 van Palombang (behalve Djambi),
315 uit de Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo, 95 uit
de Lampongsche districten en 239 uit de overige buitenbezittingen. Door 3673 dezer Mekka-gangers w a s , blykons

Hij blad van de Nederlandsche Staata-courant. — 1 8 7 5 — 1 8 7 6 .
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de deswege op hunne passen voorkomende aanteukeningon,
aan contanten ter bedovuart medegenomen een gezumonlyk
bedrag van niet minder dan f 2 392 003. Over 1873/74
beliepen do modegenomen sommen (voor 2C39 van do 3933
toen aangekomen Nederlandsch-Indische pelgrims) te zurnen
f 1817 093. Behoudens eenige kleine uitzonderingen waren
al de in 1874/75 in Arabie aangekomen NederlandschIndische bedevaartgangers derwaarts overgevocrd via Singaporo met schepen onder Engelsche vlag. Een 300tal waren
te Suez regtstreeks van Batavia aangebragt per stoomschip
Borneo van de stoomvaartmaatschappy nJava". Do gezondheidstoestnnd ondor de bedevaartgangers in het afgoloopen
seizoen was , volgens den consul. zeer goed te noemen.
Van het per telegram aan de Indische Regering medegedeelde benut dat in Mekka de pest was uitgebroken
(September 1874) , w e r d , ter waarschuwing van de Mekkagangers, onverwijld mededeeling gedaan in de Javasche
Courant. Evenwel werd kort daarop vernomen dat de
ziekte geen groote uitbreiding had verkrogen en reeds
spoedig geweken was. Door middel van de Javasche Courant
werd ook openbaarheid gegeven aan een te Batavia ontvangen telegram uit A d e n , dd. 24 November 1874, waarbij
officieel gemeld werd dat — wegons het heerschen der
cholera in verschillende deelen van den NederlandschIndischen Archipel — bedevaartgangers van daar, bij aankomst teDjeddah , aan eene strenge en langdurige toepassing
van quarantaine-maatregelen zouden worden onderworpen ,
en welligt zelfs in het geheel niet zouden worden toegelaten.
Beide bekendmakingen schijnen weinigen van de bedevaart
te hebben teruggehouden.
Het is bekend dat de schepen, welke de pelgrims uit
Nederlandsch Indie, van Singapore e n P e n a n g , naarDjoddah en terug vervoeren, meest aan Arabieren toebehooren.
Op de misbruiken, die bij dit verven r plaats vinden,
in 't bijzonder op het overladen der schepen, is langs

diploinatiektn weg de aanducht der Britsche en Turksche
Regeringen gevestigd, met het gunstig gevolg, dat do
Turksche Regering zich bereid verkluard heeft de autoriteiten te Djeddah aan te sehrijven om zorgvuldig te
waken tegen het laten vertrekken van schepen met to
veel passagiers aan boord , terwyl van de zijde van het
Britsch Gouvernement de zaak ook ter sprake is gebragt
bij het bestuur der Straits Sottlements.
Het denkbeeld , om van gouvernementswege voorzieningen
te nomen om to bevorderen dat het vervoer van Mekka*
gangers naar en van Java regtstreeks geschiede, is na
raadpleging van het Indisch Bestuur voorgekomen niet
wel voor uitvoering vatbaar te zijn
Blijkens Indisch Staatsblad 1875, n°. 21 en 160zynook
in Indie algbkondigd de wet op de consulaatrogten van 18
April 1871 (Nederlandsch Staatsblad n°. G5) en het Koninklyk
besluit van 21 July 1874 (Nederlandsch Staatsblad »•. 111).
regelende de inwerkingtreding dier wet. De hoofden van gewestelijk bestuur kregen in last om voortaan , bij elke uitreiking van passen voor de bedevaart naar Mekka , de aanvragers bekend te maken met het bedrag dat zij , volgens
de aangehaalde w e t , voor het doen viseren hunner pas
bij de Nederlandsche consulaten verschuldigd zijn.
IV.

INSTELLINGEN VAN LIEFDADIGHEID;

UITKEERINGS-

EN SPAARFONDSEN. (1)

Gestichten. Omtrent de verschillende op en buiten Java
bestaande weeshuizen en andere gestichten van liefdadigheid zijn over 1874 do in onderstaand overzigt vermelde
opgaven ontvangen.

(1) Over de vereeniging van „Het RoodeKruis" zicmen blz.42.

Aantal verpleegden bij het
eind van (a)
GESTICHTEN.

Verdere bijzonderheden.

1673.

Parapattan-weezengesticht te Batavia

Diakot)ie armenhuis op Molen vliet (Batavia) .

IxM

69
(28 jongens en
41 meisjes )

70
(27 jongens en
43 meisjes.)

32
(1 man,
24 vrouwen en
7 kinderen.)

31
(26 vrouwen en
5 kinderen.)

De ontvangsten (waaronder het gouvernementssubsidie van f 6000) bedroegen over 1874
f 26 230, de uitgaven f 21 631.

Stadrverbaiid te Batavia

4261 •

5499

In 1874 overleden 1023 behandelden of 18,60 pet.
tegen 752 of 17,64 pet. in 1873. De groote sterfte
openbaarde zich voornamelijk onder de van
Atjeh teruggekeerde dwangarbeiders.

Chineesch hospitaal te Batavia

521

532

In 1874 overleden 131 verpleegden tegen 127 in
• in 1873, of respectivelijk 24,62 pet. en 24,37
pet. Omtrent het kapitaal dezer stichting zie
men bij'age L (noot m). Over de krankzinnigen«erpleging in dit hospitaal wordt gehandeld in
r.ft?. V van dit hoofdstuk.

Djatigesticht te Batavia

(a)

44
' De uitgaven over 1874 bedroegen f 12 719, de
(16 jongens en
inkomsten f 11 778.
28 meisjes.)
Tot styving der inkomston van dit gesticht
werd door do directie, na verkregen vergunning
van de Indische Regering, eene geldloterij gehouden ten bedrage van f 150 000, die p. in.
f 30 000 opleverde.

Alleen de met een * geteekende cyfers betreffen het aantal verpleegden gedurende het geheele jaar.
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Aantal verpleegden bij het
eind van
Verdere bijzuaderheden.

G E S T I C H T E N.

Landbouwgesticht te Depok (Buitenzorg)

Vincentius-gesticht voor verlaten
Christenkinderen te Weltevre»
den

Rehobêth-asyl te
nelis

is::».

1874.

38
(21 jongens en
17 meisjes.)

32
(20 jonguns en
12 meisjes.)

Sedert December 1874 genieten de kinderen gratis
onderwijs aan de gouvernements-school te Depok , waarover zie bladz. 111. Voor het practisch onderrigt in den landbouw !s door het
bestuur dezer inrigting een Kuropeesch landbouwer in dienst genomen en hot noodige nkkergoreedscbap uit Australië ontboden. Bij het
einde des jaars waren 5 bouws met 6000
koffijboorapjes beplant en nog eenige stukken
grond voor andere cultuur gereed gemaakt.
Ten behoeve van eon der knapen uit dit
gesticht werd gebruik gemaakt van de in 't laatst
van 1874 voor weeshuisjongens opengestelde
gelegenheid (verg. bladz. 51 hiervoren) o m ,
voorloopig op proef, in militairen zeedienst to
treden. Na drie maanden dienst is echter bedoelde jongeling op verzoek ontslagen.

30

30
(allen meisjes.)

Het onderwijl en de opvoeding dezer kinderen
bleven aan de geestelijke zusters Ursulinen
toevertrouwd.
De ontvangsten bedroegen in 1871 f 8 4 0 8 ,
de uitgaven f 9o53.

29
(16 jongens en
13 meisjes.)

29
(16 jongens en
13 meisjes.)

Het onderwijs wordt nog steeds, bij gebrek aan
een onderwijzer, door den president der bestuurscommissie gegeven.
In September 1»74 brak eene ziekte onder
de kinderen u i t , welke hunne verplaatsing
noodzakelijk maakte. Het gouvernement kwam
in de hieraan verbonden kosten te ge moet
met eene bijdrage van f 200. De ontvangsten
van het asyl waren in 1874 f 7 6 1 1 , de uitgaven f 5904.

185
(waaronder 4
voor particuliere
rekening
verpleegd )

180
(waaronder 1
als voren.)

235
(37 jongens en
198 meisjes.)
Van de 235
kinderen
werden 10 voor
rekening van
particulieren
verpleegd.

235
(21 jongens en
214 meisjes )
Als voren 15.

De aangenomen nieuwe grondslagen , waarop de
gouvernementszorg voor dit en het Roomschkatholijk weeshuis te Samarang zou worden
bestendigd (zie het verslag van 1872 bladz. 9 9 ) ,
zijn in't laatst van 1874 volledig in toepassinggekomen. Bij gouvernements besluit van 15 0ctober
1874, n°. 8, zijn namelijk de naar die grondslagen
herziene reglementen voor beide gestichten
goedgekeurd, met intrekking (Indisch Staatsblad
1874, n°. 2.'i8) der vroeger door de Regering
vastgestelde, en is het bedrag van het j a a r lijks, te rekenen van 1 Januarij 1874, aan
beide inrigtingen als maximum te verstrekken
subsi Mc bepaald : voor het Protestantsch weeshuis on f 38 780 en voor het Roomsch-katholijke
op f 39 520. Hierbij is gerekend op de verzorging van hoogstens 1S0 l'rotestantsche on
220 Roomsch-katholijke weezen.'
De benoeming der weeshuisbest iren geschiedt
niet meer door den Gouverneur-Generaal, maar
door den resident, aan wien het oppertoezigt
over beide gestichten en over de aanwending
der subsidien is opgedragen. In het personeel
vnn toezigt en onderwijs wordt door de weeshuisbesturen zelven voorzien.
Aan een comité' te Samarang werd in April
1874 vergunning verleend tot het houden eener
loterg van handwerken enz., waarvan de opbrengst, geraamd op f 20 000 , bestemd werd ton
bate van het Protestantsch weeshuis.

Meester-Cor-

Protestantsch wees- en armenhuis te Samarang

Roomsch-katholyk weee- en armenhuis te Samarang . ' . .
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Aantal verpleegden bij het
eind van
G E S T I C H T E N.

Verdere bijzonderheden.
I*«;I

1873.

Oude-mannenhuis te Samarang

75

76

De verpteegden in 1874 bestonden uit 21 Kuropeanen , 20 Afrikanen en 82 Amboinezen.

Chineosch hospitaal te Samarang.

75

60

Omtrent de fondsen dezer etichting zie men bijlage L.

Bedelaarsgesticht te Samarang .

177

181

Jongons-wcezeninrigting te Soerabaija

33

33

Prutebtantsch weeshuis te Soerabaija

26
(8 jongens en
18 meisjes.)

25
(7 jongens en
18 meisjes.)

Vincentius-gesticht te Soerabaija.

Niet opgegeven.

30
(allen meisjes.'

Roomsch-katholijk weeshuis te
Soengeislan (Bunka) . . . .

Idem.

11
(allen Chinezen.

Frotestantsch weeshuis te Amboina

10

8
(2 jongens en
6 meisjes.)

Idem te Ternate
Acht leprozengestichten (2 op
Java en 6 in de buitenbezittingen)

Niet opgegeven

Geene.

202

207

Instellingen van bedeeling. Door de Protestantsche diakonie Ie Batavia werden in 1874 130 personen bedeeld ; aan
bedeelingen werd uitbetaald f 13 154; terwyl de inkomsten
der diakonie bedroegen f 13 755.
Uit het diakoniefönds te Makassar genoten ongeveer 30
huisgezinnen bedeeling, te zamen tot een bedrag van ruim
f 3 000. Bovendien werden uit dit fonds , dat bij het eind
van 1874 een batig saldo bad van f 824 , een groot aantal ouderlooze kinderen ondersteund en verpleegd.
Het aantal personen in 1874 in bedeeling bij de te
Samarang gevestigde commissie tot ondersteuning van behoeftige Christenen bedroeg 104. De te Soerabaija ingeingestelde commissie van gelijken aard bedeelde 46 pertonen met f 4 fc04 , en betaalde buitendien nog f 378 voor
het bezorgen van begrafenissen. Nopens de bedeelingen
der Bataviasche commissie zijn ditmaal geen opgaven
ontvangen.
Bij het in lb52 gestichte n fonds des vredes door het
bloed des kruizes'' te Soerabaija, onder anderen tot ondersteuning van behoeftigeJavaansche Christenen, bedroegen

8 jongelingen verlieten in 1874 de inrigting om
in verschillende ambachten en betrekkingen zich
een bestaan te verschaffen; 3 werden wegens
n
" i i ' i r n i l r - i n vverwgderd.
u r nrliiliiril
wangedrag

De inkomsten over 1874 bedroegen f 6246 , de
uitgaven f 7231.
Het fonds bedroeg by het eind van 't j a a r
f 31 054.

De kosten van
dragen door
Van het
Blinjoe zijn

dit weeshuis worden geheel geden ter plaatse gevestigden pastoor.
Roomsch-katholijk weeshuis te
geen opgaven ontvangen.

Bü het eind van 1874 werden verpleegd: te
Wangkang (Soerakarta) 44, Kandangan (Djokjokarta) 8 4 , Benkoelen 1 4 , Palembang 2 9 ,
Riouw 15, Temoempah (Menado) 5 , Modelemo
(Menado) 10 en Ternate 6 leprozen, tegen respectivehjk 3 5 , 8 3 , 14, 32, 15, 6, 11 en 6 bij
het eind van 1873.

in het afgeloopen j a a r de ontvangsten f 3 7 5 0 en de uitgaven f 2 725.
De ontvangsten der te dier plaatse bestaande vereeniging
»Caritas" voor het verschaffen van levensmiddelen aan
behoeftige Christenen bedroegen over 1874 f 3 4 4 , tegen
eene uitgaaf van f 309.
Uitkeerings- en spaarfondsen. Het van regeringswege beheerde «watersnoodfonds", waaruit in 1873 en 1874 geone
uitkeeringen plaats hadden, bestond bij het eind van
laatstgenoemd j a a r uit f 11 310,07*. In Februarij IL is
echter door de commissie van beheer een bedrag van
f 10 000 bestemd tot leniging van de rampen veroorzaakt
door den moddervloed in Kediri (zie bladz. 5).
Door bemiddeling van de vrijmctsolitarsloge n La Constante
et Fidele" te Samarang is aldaar een » uitkeeringsfonds"
opgerigt, ten doel hebbende om bij overlijden eens deelhebbers zijne weduwe of minderjarige kinderen tegemoet
te komen met eene geldelijke uitkeering in eens, en tevens
om de oprigting voor te bereiden van een pensioenfonds
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voor weduwen van vrijmetselaars. Het saldo in kas bedroeg na de dorde maand der oprigting t' 3 058. Zoo
lang het aantal deelhebbers geen 100 beloopt, heeft genoemde loge zich verbonden maandelijks f 50 bij te dragen.
De in 1865 te Batavia opgerigte vorooniging » Onderling
hulpbetoon" , ton nutte van na te laten betrekkingen van
onderwijzers, telde bij hot eind van 1874 107 loden, terwyl haar kapitaal f 2 8 751,95 bedroeg.
Van de oprigting te Soerabaija van een fonds tot ondersteuning van nagelaten betrekkingen van gesneuvelde militairen is reeds gewag gemaakt op bladz. 42 van dit verslag.

Van fondsen , opgerigt ten behoeve van oen bepaald persoon of van de door een bepaald persoon nagelaten betrekkingen , schijnt hier geen melding te behooven gemaakt
te worden.
Ook in 1874 werd weder oen toenemend gebruik gemankt van de op de drie hoofdplaatsen van J a v a bestaande
spaarbanken, zoo als blijkt uit onderstaand overzigt, vergeleken met dat op bladz. 121 van 't vorig verslag. Over
het militair spaarfonds zio men bladz. 41.

Batavia.

Kapitaal op 1 Januatij 1874

,

Credurende 1874 ingebragt

,

f

f 2 878 500,50 5 f
672 180,06

Teruggenomen

5

f 2 206 320,44

,

Aan rente en dividend voor de inleggers gedurendo 1874,

80 605,87

f
s

Het reservefonds bedroeg op 31 December 1874

50 000,00

Soerabaija.

1011507,535 (1)
479 066,64 (1)
1400 574,175
443 813,68

f 2 286 926,315 f

Kapitaal op 31 December 1874

(1)

1810 121.91' f
1 068 378,59

T e zamen

Blijft

Samararig.

(M

1016 760,495
45 711,96

81511,65

1092 472,455 f 1788 506,05
37 562,33 5

31 142,57

Hier kunnen geen cyfers worden ingevuld, omdat in de Indische opgaven vergissingen zijn gemaakt.

V. BURGERLIJKE GENEESKUNDIGE KN VEEARTSENI.T-DIENST.

§. 1.

Burgerlijke geneeskundige dienst.

De herziening van het algemeen reglement op den burgerlijkon geneeskundigen dienst in I n d i e , waarvan o. a.
sprake was in het vorig verslag, blz. 121, is aangehouden
in afwachting van de wijziging der Nederlandsche wet
regelende de voorwaarden tot verkrijging der bevoe»dheden van geneeskundige, apotheker enz., en weder ter
hand genomen nadat die wijziging had plaats gevonden bij
de wet van 8 Julij 1874 [Nederlandsen Staatsblad n°. 97).
Inmiddels is voor den inspecteur van den burgorlijkeu
geneeskundigen dienst voor J a v a en Madura — tot welke
betrekking (bij Indisch Staatsblad 1874, n°. 77, ingesteld) een
eervol ontslagen officier van gezondheid der 1ste klasse benoemd werd — in Augustus 1874 eene instructie vastgesteld ,
waarbij hem o. a. het toezigt is opgedragen op de uitoefoning der genees- en artsenijbereidkunde buiten de drie
hoofdplaatsen van J a v a , waar plaatselijke commissien daarvoor zijn aangewezen. Ten einde zich zooveel mogelijk
bekend te maken met den toestand, uit een hygiënisch
oogpunt, van openbare of bijzondere inrigtingon zal de
inspecteur — voor zooveel noodig in bijzijn van een plaatselijk ambtenaar — alle openbare gebouwen, scholen, gestichten van liefdadigheid, fabrieken of andere werkplaatsen,
ziekengestichten en gevangenissen mogen bezoeken, terwijl
hij ook de behandeling en verpleging der lijders in de ziekengestichten zal hebben na te gaan. Voorts bepaalt de
instructie, dat de inspecteur zijne aandacht zal hebben te
wijden aan alles wat van invloed is op den openbaren
gezondheidstoestand, en zich zal hebben bekend te maken
met de meest onder do inlanders voorkomende ziekten en
de bij hen gebruikelijke geneesmiddelen. Ook het toezigt op
de uitoefening der vaccine is hem opgedragen. Zijne inspectiereizon worden geregeld door den chef over don geneeskundigen dienst, aan wien hy regtstreeks ondergeschikt is.
Openbare gezondheid. De algemoene gezondheidstoestand
in Indie was gedurende 1874 nog ongunstiger dan in 1873.
Hijblad van de Nederlandsche Staats-courant. —

De cholera heerschte met afwisselende hevigheid het
geheels j a a r door, en verschoonde o. a. op Java geen enkel
gewest, behalve Probolinggo. De meeste slagtoffers maakte
zij van April tot Julij. De loop, dien de ziekte genomen
heeft, is — met eenigo afwijking van hetgeen in het vorig
verslag werd medegedeeld — nader aldus geschotst. Van
Singapore overgebragt naar Borneo's Westkust, vertoonde
zij zich achtereenvolgens in Palembang, den Lingga-archipel, Banka, Batavia, Samarang (en verder over J a v a ) ,
Benkoelen, Lampongsche districten, Madura, Bali, Celebes. Westkust van Sumatra, Zuider- en Oosterafdeeling
van Bornoo, Oostkust van Sumatra en Menado. In de
Molukkon en den Timor-archipsl kwam de cholera niet
voor; althans werd deswege niets vernomen. In welke
mate onze troepen in Atjeh door de ziekte geteisterd werden ,
is in hoofdstuk D gebleken. Voor zoo verre bij de gewestelijke besturen is bekend geworden, bereikte in 1874 het
cijfer der aangetasten een totaal van 147 314 (121732 op
Java en Madura en 25 582 in de buitenbezittingen), waarvan ruim 46.6 pet. zoudon overleden zijn, namelijk 70 167
(57 266 op Java en Madura en 12 901 in de bezittingen
daarbuiten) (1). B j het einde van het j a a r kwam de ziekte
nog voor in de residentien Batavia, Bantam, L'ekalongan,
Madioen en Madura. Terwijl van andere gewesten geone
rapporten meer werden ontvangen, was het toch bekend
dat zij zich daar nog sporadisch voordeed. De doctorsdjawa hebben bij het heerschen der cholera zeer belangrijke diensten bewezen.
Aan de quarantaino-voorschrifton vervat in Indisch Staatsblad 1871, n°. 109, werd zooveel mogelijk de hand gehouden, doch met weinig gevolg. In verband tot hotgeen
in Europa wordt verrigt naar aanleiding van de in 1874
te Weenen gehouden sanitaire-conferentie, zal nader overwogen worden wat in dit opzigt in Indie nog te doen zij.
(1) Tot verklaring van het verschil tusschen deze cijfers en die
welke lager genoemd worden , zal het voldoende zijn op te merken ,
dat de hier medegedeelde opgaaf, ontlee.id aan de epidemie-rapporten
der hoofden van gewestelijk bestuur, ook die plaatsen omvat waar
geen geneeskundigen aanwezig zijn.

1875—1876.
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Eene vijfjarige statistiek der behandelden en overledenen
bij den burgerlijken geneeskundigen dienst volgt hieronder:

Pokken.

Berri-ber

Andere z iekten

C

V

Cholera.

iü

•

Dysenter

.5

Knokkelk oorts.

s°

•

Behandel
Overlede
Sterfteve

Overledenen.

Jaren.

Behandel ien.

d

sporadisch, maar nergens epidemisch voor, dan in eenitte
afdeelingen van de adsistent-residentio Benkoelen, waar
in het begin van 1874 nog ongeveer 200 lijders waren,
van welke 21 overleden.
Dysenterie heerschte epidemisch in de Padanpsche Bovenlanden; gevallen van mazelen waren weinig talrijk;
berri-berri vertoonde zich voornamelijk onder de van Atjeh
teruggekeerde dwangarbeiders; uitbreiding van lepra werd
niet waargenomen. Daarentegen was,ondanks het politioneel
toezigt tot wering der schadelijke gevolgen van prostitutie
(verg. blz. G8), eene toeneming van het aantal lijders aan
syphilis op te merken.

E P I D E M I E L IJ D E R S. (a)

Koortsen

Verhoudi ng v Q de
overlee enen ot de
behand elden.

Intusschen wordt gezorgd dat de Indische Regering geregeld
op de hoogte blijft van hut uitbreken of ophouden van
epidemien in vreemde haven», die met Nederlandsch India
in verkeer staan. Do Nedorlandsche consuls in E g y p t e ,
Azië en Atistralio zenden hunne modedeelingen deswege
regtstreoks nttar Batavia.
Behalve in de residentie Probolinggo, waar een aantal
personen aun koorts bezweken , kwamen goeno gevaarlijke
koortsepidemien voor. Uit sommige gewesten werden wel
berigten omtrent het heersenen van koortsen ontvangen,
maar deze hadden een goedaardig karakter en namen geen
groote uitbreiding. In de residentie Amboiua wus de knokkelkoorts eenigen tijd epidemisch, doch bij het einde van
het jaar was er de ziokte geweken.
Natuurlijke pokken kwamen in verschillende gewesten
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De cyfers onder dit hoofd zyn reeds begrepen in de totalen der behandelden en overledenen (kolom 2 en 3).
Hieraan ontbreken de opgaven van 7 plaatsen.
Als voren van 12 plaatsen.
Als voren van 9 plaatsen.
Als voren van 7 plaatsen. (Verg. bijlage V.)
Als voren van 3 plaatsen.
Als voren van 6 plaatsen.
Als voren van de residentie Zuider- en Ooster-afdeeling van Borneo en van 7 plaatsen in andere gewesten.
Als voren van 10 plaatsen.
Als voren van 6 plaatsen. (Verg. bijlage V.)
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Eene meer gedetailleerde statistiek betreffende het laatst
verloopen jaar wordt, als naar gewoonte, medegedeeld in
twee aan dit verslag gehechte staten (zie de bijlagen U
en V ) , waarvan do eerste het aantal behandelden en overledenen opgeeft voor elke ziekte in het bijzonder, en de
tweede voor elke plaats waar de burgerlijke geneeskundige
dionst wordt uitgeoefend. Voorts wordt, ten vervolge op
vroegere staten van dien aard (1), overgelegd (bijlage W)
eene opgaaf' van het aantal overl"<lenen in elk gewest ten
gevolge van ongelukken , en van het aantal moorden (ook
zelfmoorden), een en ander ontleend aan opgaven van de
hoofden van gewestelyk bestuur.
Maatregelen ter bevordering van de plaatselijke hygiëne. Wat
de in vorige verslagen besproken maatregelen ter bevordering der volksgezondheid op do hoofdplaatsen van Java
betreft, is te vermelden dat de opneming en waterpa«sing
van Batavia en omstreken ter verbetering van het riolenstelsel nagenoeg beëindigd i s , en dat op de in 1873 (zie
het verslag van dat j a a r blz. 134) uitgeschreven prijsvraag
voor het ontwerpen van een plan tot machinale waterdistributie te Soerabaija slechts één antwoord is ingekomen, 't
welk is gesteld in handen van eene deskundige commissie
ten einde te beoordeelen of het plan aan de eischen voldoet.
Voorstellen voor eene doelmatige verdeeling van het water
uit de artesische putten te Batavia zijn bij de Indische
Regering in behandeling.
In verschillende gewesten van Java worden, onder do
leiding en het toezigt der ambtenaren van het boschwezen ,
proeven genomen met den aanplant van eucalyptus globnlus
(blaauwe gomboom) en van zonnebloemen in de lage kuststrekt-n , omdat elders , bij name in Britsch Indie , is ondervonden , dat de vermenigvuldiging dezer veel vocht absorberende gewassen gunstig werkt op den gezondheidstoestand
in moerassige streken. Ook in Atjeh zijn daarom de genoemde
gewassen aangeplant.
Europesche geneeskundigen. In Februarij 1875 {Indisch
Staatsblad n c . 46) werd een reglement vastgesteld voor
de stadsgeneesheeren te Batavia. Daarbij is bepaald, hoe
de dienst tusschen hen zal zijn verdeeld, en is de wijze van
uitoefening van den dienst, zoomede hunne onderlinge
dienstverhouiing en aansprakelijkheid geregeld. Tot in
Maart 1874, toen de in 't vorig verslag bedoelde nieuwe
organisatie van don burgerlijken geneeskundigen dienst in
werking t r a d , werd de dienst der stadsgeneesheeren te
Batavia nog gedeeltelijk waargenomen door do twee van
regeringswege aangestelde wykdoctoren.
Het aantal standplaatsen van civiele geneesheeren werd
in 1874 met 3 (Kendal, Blitar en Panaroekan) en in do
eerste maanden van 1875 andermaal met 3 (Madjalengka,
Bezoeki en Sumanap) vermeerderd, waardoor het nu , buiten
de hoofdplaatsen Batavia, Samarang en Soerabaiji, w»»r
de straks bedoelde stadsgeneesheeren in den dienst voorzien, bedroeg 34 op J a v a en Madura on 4 in d j buiienbezittingen (J). Niet al deze plaatsen konden echter worden
bezet. Gedurende het geheele j a a r 1874 bleven drie plaatsen ,
Koekapoera, Japara en Gorontalo, vaneen civielen geneusheer verstoken, terwijl in drie andere plaatsen, P. e r w a k m t a ,
Soemedang en Toe ban, in den loop van het jaar vacatures
ontstonden (in Poerwakarta door" het vertiek van den geneesheer aldaar naar Poeloe Bras; verg. blz. 59). T e Toe ban
is in de vacature wedor in Januarij j l . voorzien. De te
Bandong en te Grissee aangestelde geneesheeren werden,
onder genot eener toelage, respectivelyk belast met don
geneeskundigen dienst in de afdeeling Limbangan en in do
afdeelingen S daijoe en Lamongan.
Bij het eind van 1874 was de civiele geneeskundige dienst
aan officieren van gezondheid opgedragen in 20 (8) plaatsen op J a v a en Madura en 46 in de buitenbezittingen,
maar op 6 daarvan (Palimanang op Java, en Moeara Dooa,
(1) Zie laatstelijk bijlage A, n". 15, van het verslag van 1873.
(2) In het gouvernement van Celebes werd (Januar(j 1875), in
plaats van Salejjer, Bonthain a's standplaats van een civielen geneesheer aangewezen.
(3) Dos 1 minder dan in 1873; in September 1874 werd namelijk
de officier van gezondheid te Pelantoengan van de waarneming van
den civielen geneeskundigen dienst ontheven als een gevolg van de
aanstelling van een civielen geneesheer te Kendal.

Martapoera, Pengaron, Menado en Wahaai in do buitenbezittingen) ontbraken officieren van gezondheid. In 2 van do
6 bedoelde plaatsen op Java en Madura, namelyk te
Bezoeki en Sumanap, worden in don aanvang van 1875 do
garnizoenen ingetrokken, waarop bepaald is — gelyk straks
werd gezegd — dat daar civiele Geneeskundigen zonden
worden aangesteld. Het aantal plaatsen in do buitenhezittingen, waar officieren van gezondheid (met den civielen
geneet-kundigen dienst belast) ontbraken, is in de eerste
maanden van dit j a a r nog vermeerderd met 3 —Goenong
Sitoli. Kepahiang en Bonkaijang — omdat de aldaar dienstdoenden naar andore garnizoenen moesten worden verplaatst.
Eene volledige opgaaf der plaatsen, waar do plaatselijke geneeskundige dienst aan civiele geneesheeren is opgedragen on
waar hiermede officieren van gezondheid zijn bolast, wordt
aangetroffen in de hooger aangehaalde bijlage V. Het voornemen bo-tant om , wanneer de daartoe bennodigde fondsen
bij de begrooting zullen zijn toegestaan , de waarneming
van den civielen geneeskundigen dienst, onder genot van
de gewone toelage, voor alle officieren van gezondheid
verpligtend te maken (verg. blz. 29).
Do hier te lande in het laatste j a a r aangewende pogingen tot het erlangen van civiele geneesheeren voor den
Indischen dienst, hebben slechts geleid tot het verkrijgen
van één candidaat, die in Junij j l ter beschikking van de
Indische Regering is gesteld en kort daurop is vertrokken.
Particuliere practijk w e r d , behalve door de met den
stedelijken of plaatselijken geneeskundigen dienst belaste
geneesheeren , krachtens acten van bevoegdheid, bij hot
eind van 1874 uitgeoefend door 23 geneesheeren op J a v a
en 2 in de buitenbezittingen, namelijk I in deMinahassa
(Menado) en 1 in het rijk van Deli (Sumatra's Oostkust).
T e Buitenzorg en verder op 7 gewestelijke hoofdplaatsen
op Java en 2 in de buitenbezittingen waren particuliere
apothekers gevestigd.
Europesche vroedvrouwen waren er in 't geheel 1 0 ,
behalve do 6, van gouvernementswege aangesteld als stadsvroedmee8terossen op de drie hoofdplaatsen van Java. (Te
Soerabaija werd het aantal dezer laatsten in den aanvang van 1874 mede op 2 gebragt.)
In Januarij 1875 werd teruggekomen van het tot dus ver
gevolgd gebruik om de in Nederlandsch Indie verleende acten
tot uitoefening der genees*, heel-, vei los- of artsenijmengkundige practijk slechts van kracht to doen zijn voor
een bepaald gewest, afdeeling of plaats. Voortaan zullen dus
die acten den belanghebbende vrijheid geven om ter plaatse
waar hij zulks verkiest practijk uit te oefenen , mits vooraf
van zijn \oornemen kennis gevende aan het hoofd van
gewestelijk bestuur , door wien de acto van toelating moet
gevierd worden (Indisch Staatsblad 1875, n'. 12).
Inlandsche geneeskundigen. De uitvoering van het in ' t
vorig verslag medegedeelde plan tot reorganisatie van de
school voor doctors-djawa te Weltevreden (Batavia) werd
voorbereid.
Gedurende 1874 w e r l die school bezocht door 71 élèves ,
waarvan echtor bij het eind van het jaar nog slechts 43
aanwezig w a r e n , tegen 38 op 31 December 1873. E e n d e r
é'è»es kwam te overlijden, 19 werden ontslagen wegens
ongeschiktheid , 2 verwijderd wegens wangedrag of luiheid ,
2 kregen ontslag op verzoek. Aan het examen tot het verkrijgen van het diploma van doctor-'ljawa onderwierpen
zich 9 élèves (October l o 7 l ) . «raar van 4 met goed gevolg.
De 5 niet geslaagden werden aan do hoofden dor gewesten ,
waaruit ze herkomstig waren, aanbevolen om, bij voorkomende vacature, te worden voorgedragen voor eene benoemiug als vaccinateur; een hunner werd sedert ten
behoeve der vaccine naar Atjeh gezonden , toen zich aldaar
gevallen van natuurlijke pokken voordoden.
In overeenstemming met de reeds nu en dan gevolgde
gewoonte w. rd in 187 4 (Indisch Staatsblad n'. 252) tot
regel aangenomen dat de doctor-djawa, wanneer zy de
school te Weltevieden verlaten, in het belang hunner
practische ontwikkeling , gedurende het eerste j a a r hunner
benoeming by een burgeilijk ziekengesticht op een der
drie hoofdplaatsen te werk gesteld worden. Van de 4 in
1874 benoemde doctors-djawa werden dan ook 2 geplaatst
aan het stadsverband te Batavia en 1 aan de civiele ziekeninrigting to Soerabaija; de vierde werd benoemd tot aJsistent-leeraar aan de school.
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wet van 29 Moi 1841 {Staatsblad n°. 20), behoudens do
afwykingen dio de eigonaardigo toestand in Indie vordert.
Voor do toepassing en uitvoering der aangenomen beginsolon zullen vooreerst, behalve het in aanbouw zijnde
gesticht te Buitonzorg, bestaande inrigtingen te Samarang
en Soorabaija als hulpgestichten wordon gebezigd (ook te
Batavia, zoolang het eerstgenoemdo gesticht niet kan geopend worden), en wordt op verschillende plaatsen gelegenhoid verschaft tot voorloopige opneming van krankzinnigen.
Daar etonwol het getal krankzinnigen in Indie te groot
werd geacht om eene onbeperkte opneming van allen in
gestichten to kunnen voorschrijven, word als regel a a n genomen, dat de presidenten der landraden alleen do opneming van zoodanige krankzinnige inlanders in een gesticht
zullon bevelen, die voor zich of voor hunne omgeving gevaarlijk zijn , of zonder vrees voor ongelukken niet kunnen
wordon alleen gelaten, en dergelijke; terwijl de opneming
van anderen, wier krankzinnigheid is geconstateerd , alleen
dan zal worden gelast, wanneer er plaats voor hen is in
een der gestichten. Zij, dio — zonder tot de eerste categorio te behooren — door hunne omgeving geheel worden
verwaarloosd, worden oven wel in allen gevalle in de plaatsen
van voorloopige opneming gehuisvest.
Voor de inrigting der bedoelde hulpgestichten to Samnrang
en te Soerabaija worden de nooJige fondsen bij de Indische
begrooting voor 1876 uitgetrokken. Wat Samarang betreft,
Inlandsche vroedvrouwen. De by het hospitaal te Wolte- wordt eene uitgaaf van ruim f 81 ('00 (1) gevorderd, ten
vreden bostaande verloskundige school ter opleiding van einde van de thans voor de verpleging van krankzinnigen
inlandsche vroedvrouwen telde in 1874 5 leerlingen; geen bestemde afdeeling van het militair hospitaal een afzonderlijk
harer was echter reeds bekwaam genoog om examen te gesticht te maken, geschikt voor de opneming van 110
doen. In het aan de school verbonden verloskundig gesticht patiënten. Voor het hulpgesticht te Soerabaija heeft men
werden in 1874 27 kraamvrouwen opgenomen. Het aantal de hoschikking over een voor het grootste gedeelte nieuw
in de verschillendo gewesten aanwezige inlandsche vroed- opgetrokken gebouw, ruimte aanbiedende voor 102 krankvrouwen wordt opgegeven in 1874 89 te hebben bedragen , zinnigen. Voor do inrigting van dit gebouw, voor de invan welke 38 van gouvernementswege onderstand genieten. dienststelling van het daarbij benoodigde personoel enz.,
Deze laatsten zijn varpligt gratis verloskundige hulp te is eene uitgaaf van ruim f 113 000 noodig geacht. Terwijl de
verleenon aan behoeftige vrouwen uit de bevolking, die Regering, gelijk gezegd, besloten heeft om op die uitgaven
zich op en in de rabijheid van hare standplaats bevinden. bij de begrooting te rekenen, omdat zij voor de toepassing
van het zoo even bedoelde regle:nent vereischt schenen te
worden, heeft zij echter tegenover het Indisch Bestuur
Zlekengestichten. To Batavia, Samarang en Soorabaija doen blijken van haar voornemen om, zoo lang althans
bestaan zoo enaamde stadsverbanden, waar tot dwangar- de ervaring van meerdere jaren de onvermijdelijke behoefte
beid veroordeelde en behoeftige inlanders en huns gelijken niet heeft aangetoond, in geene verdere voorstellen tot
op 's lands kosten geneeskundig worden behandeld en ver- aanbouw of oprigting van krankzinnigengestichten te treden,
pleegd. Over het stadsverband te Batavia is reeds het een Tevens is het Indisch Bestuur herinnerd aan het vroeger
en ander aangeteekend in het overzigt op bladz. 122. Over geopperde plan , om in de onmiddellijke nabijheid van het
de verpleging , bij terugkeer op J a v a , der bij de troepenmagt gesticht te Buitenzorg eene landbouwkolonie to vestigen
in Atjeh als koelies gebezigde dwangarbeiders zio men voor rustige lijders, volgens het model van de in Frankrijk
bladz. C5
bestaande kolonie nabij Clermont (departement de 1'Oise).
In eenigo gewesten op Java en in sommige buitonbezit- De Gouverneur-Generaal is verzocht daartoe zoo spoedig
tingon vindt men hier en daar kleine inrigtingen tot ver- mogelijk het noodigo voor te bereiden.
pleging van inlandsche zieken , mitsgaders een achttal
Blijkens do achtereenvolgens nopens den bouw van het
leprozengesticliten (zie over deze laatsten bladz. 124).
Buitenzorgsche gesticht inkomende berigten, vordert dit
Over de particuliere gezondheids-etablissementen te Kam- werk slechts langzaam, zoodat aanleiding is gevonden om
pong Makassar (Batavia), Gudok (Buitenzorg) en Sindaiig- dezerzijds op bespoediging aan te dringen. Hot eerste gelaija \Preanger -egentschappen), van welke beide laatste deolte der gebouwen (dirtctours- en beambtenwoningen) ,
(gesubsidieerde) inrigtingen het Gouvernement ook door bur- bij uitbesteding door een particulier architect aangenomen,
gerlijke landsdienaren doet gebruik maken (verg. onder was bij het oind van 1874 slechts voor */t gereed, ofschoon
anderen het verslag van 1868, bladz. 9b), is reeds het een do opleveringstermijn reeds verstreken was. Voor den bouw
en ander gezegd op bladz. 41.
van de andere gedeelten , namelijk de verblijven voor lijders
In April 1874 werd door de Indische Regering bepaald, lsto en 2do klasse (waarvan de kosten geraamd zijn op
dat zich te Gadok en Sindanglaija ook zouden kunnen f 9 9 489), de verblijven voor rustige lijdors der 3de klasse,
doen verplegen (tegen hetzelfde tarief als waarvoor zij naar een opzigterswoning en de administratiegebouwen (waarhun rang of' tractement in 's lands hospitalen zinden wor- van de kosten zijn geschat op f 198 487), heeft in Meijl.
den opgenomen) die officieren van de Iand- en zeemagt en eene uitbesteding plaats gehad, die echter mislukt is. Voor
ambtenaren, welke deelgei omen hadden aan de tweede expe- de uitbesteding dier verschillende werken tegen het geditie tegen Atjeh en voor wie, bij militair geneeskundig raamde bedrag is nu met eene firma een onderhandsch
attest, een verblijf te Gadok of Sindanglaija werd noodig contract aangegaan.
geacht. Hetgeen hunne verpleging meer zou kosten dan
Omtrent de tegenwoordige verpleging van krankzinnigen
volgens bedoeld tarief, mits tot zeker maximum daags, in het Chineesch hospitaal te Batavia on in de voor lijders
nam het Gouvernement voor zyne rekening.
van dezen aard bostaande afdeeling van het militair hospitaal
te Samarang, respectivelijk onder beheer van de speciale
Krarihiinnigenverpleging. Voorstellen uit Indie nopens de , artsen dr. F . H. BAUER en dr. P . K O K ANKEBSMIT valt
opneming van krankzinnigen in gestichten , hunne verpleging, j hot navolgende te melden, wat het j a a r 1874 betreft.
In 't geheel werden door eerstgenoeraden geneesheer 181
ontslag, enz., hebben geleid tot een Koninklijk bestuit van
80 April 1875, n'. 2 2 , waarbij de Gouverneur-Generaal lijders behandeld, van welke 52 ontslagen werden (35
genr.agtigd is om, met intrekking van alle strijdige voor- herstelden , 8 verbeterden, 5 niet verbeterden en 4 niet
schriften, een reglement betreffende de krankzinnigen" |
verpleging in Nederlandsch Indie vast to stellen. Dat
(1) Hiertegenover staat eene vermindering der uitgaven voor het
reglement zal geschoeid zijn op de leest der Nederlandsche militair hospitaal met ruim f 22000.
Hot aantal doctors-djawa bodroef,' in 1874 op on buiten
Java 109. waaronder 38 dio tevens dienst deden als vaccinateur. Van dit aantal overleden 4 on worden 2 op verzoek
uit 's lands dienst ontslagen.
Door een dezer laatsten word vergunning govraagd tot
uitoefening dor gorieoskundigo pructijk op sommigo specerijperken op lift eiland Handa. Vermits do Rogoring, buiten
do door haar aangestelde doctors-djawa, goon inlamlscho
geneeskundigen erkent, kon de govraagde admissie niet
wonion verleend, doch werd den aanvrager opgemerkt,
dat het hem nogtans onverlet bloof om aan zieken hulp
te vorleenen.
Van de zeer belangrijke diensten door de doctors-djawa
bewezen tijdens de cholera-opidemio is reeds hooger gowag
gemaakt. De veeljarige goede diensten van den doctor-djawa
to Benkoelen werden door de Regering openlijk erkend,
toen zij hein in Maart j l . met de zilveren medaille voor
burgerlijke verdiensten begiftigde. Op enkele kleine militaire
posten, waar een officier van gezondheid ontbrak, zoo als
te Wonosobo (Bag Ion), te Wahaai (Amboina) en te Mangar
(Billiton), werd in 1873 en 1874 aan den ter plaatsa gevestigilen doctor-djawa de waarneming van den militairen
geneeskundigen dienst opgedragen. Te Gorontalo bleet' do
doctor-djawa, als in lb73, roet den plaatselyken genueskundi.'en dienst belast.
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krankzinnig bevondenen), terwijl 41 pitiünten overleden ,
zoodat er op 1 Januarij 1875 in behandeling bloven 88
tegen 96 op 1 Januarij 1874. Do verhouding van liet aantal
herstelden en verbeterden tot dat der verpleegden was
23.7 % , die van de overledenen tot de verpleegden
22.6 %• De physieke gezondheidstoestand in hot Chinoosch
hospitaal was in 1874 over het algemeen zeer ongunstig.
Evenwel bleven de voorzorgen, die genomen werden tegen
onreinheid, overbevolking enz., niet zonder gevolg ton opzigte van sommige soorten van ziekten.
Te Samarang, waar gedurende het grootste gedeelte des
j a a r s , tijdens de afwezigheid (wegens ziekte) van dr. KOK
ANKEIISMIT, de krankzinnigen door den 2donstads-gcneosheer
werden behandeld, bevonden zich in 1874 in 't geheel 128
krankzinnigen. Daarvan werden als hersteld ontslagen fi
en overleden 16, zoodat op 1 Januarij aanwezig bleven IOC
lijders, zijnde 4 minder dan op 1 Januarij 1874.
Vaccine. Het getal der in 1874 op Java en Madura
verrigto vaccinatien wordt opgegeven 555 849 te hebben
bedragen, en dat der revaccinatien 330 400, tegen respectivolijk 531084 en 121537 in 1873. De belangrijke toeneming der revaccinatie is ean gevolg van den door den
directeur van onderwijs, eeredienst en nijverheid aanbevolen
maatregel, om in elk vaccine-district ée'nmaal 's j a a r s , op
eene daarvoor vast te stellen rondreis , de jeugdige bevolking
van 10 ;'i 12 jarigen leeftijd op nieuw in te enten. Van de
vaccinatien zouden, volgens de opgaven, 89.76 pet. zijn
geslaagd; van de revaccinatien 71.32 pet., welke verhou*
dingen voor 1873 werden gestold op 90.66 en 71.27 pet.
Omtrent het besef bij de inlandsche bevolking op Java en
Mad u ra van het nut der vaccine en omtrent hare zorg
voor de gevaccineerde kinderen wordt over 't algemeen
hetzelfde berigt als in vorige jaren. Hier en daar (ook in
de residentien Soerakarta en Djokjokarta) is meerdere
waardering der kunstbowerking waargenomen.
Voor de buitenbezittingen leveren de cijfers der gedane
inentingon in 1873 en 1874 weinig verschil op. In eerstgenoemd jaar werden namelijk 87 860 vaccinatien en 60 418
revaccinatien gedaan, in 1874 86 851 en 52 430. In deze
laatste cijfers is de residentie Sumatra's Oostkust niot begropen, omdat daar, door het herhaaldelijk uitsterven der
vaccinestof, in 1874 een niet noemenswaardig getal inentingen (alleen ter hoofdplaats) werd gedaan, die alle
mislukten. Overigens werden, behoudens enkele uitzonderingen, over den voortgang der vaccine in de buitenbezittingen vrij bevredigende berigten ontvangen. Het revaccineren evenwel ontmoet nog al tegenkanting; eene zoer
gunstige uitzondering hieroji maakt de residentie Menado.
De geschiktheid en ijver der vaccinateurs lieten over hot
algemeen weder niets te wenschen over; enkelen slechts
moestee tot meerdere pligtsbetrachting worden aangespoord
of werden uit 's lands dienst ontslagen.
Omtrent de bezoldiging dezer beambten zoo op als buiten
J a v a zijn mot 1 Januarij 1875 (Indisch Staatsblad n°. 41)
nieuwe bepalingen in werking getreden (verg. hot vorig
verslag, bladz. 126). Tevens is hun aantal met twee vermeerderd. In verband daarmede zyn twee nieuwe vaccine •
districten gevormd, éen in de residentie Kediri en éo'n in
het gouvernement van Celebes. De vaccinateurs op Java
en Madura, die in de residentie Batavia uitgezonderd,
genieten, nu met inbegrip van het equivalent voor gemis
van heerendienstpligtigen (zie bladz. 109 hiorvoren), f 37.50
's maands, en die overal elders in Nederlandsch Indie
f 3 0 's maands, met drie verhoogingen van f 5 's maands
telkens na vijfjaren dienst. Zij die thans reeds een hooger
inkomen genieten, zijn in. het genot daarvan gelaten.
De aanstelling, bij wijze van proef, van zeven van
landswege bezoldigde vaccinateurs op Bali (zie het verslag
van 1873 , bladz. 139) is door de onafhankelijke vorsten
van dat eiland, met uitzondering van den votst van Badoeng, niet gunstig opgenomen. Onder betuiging dat in hun
gebied reeds vaccinateurs in dienst waren of zouden genomen worden , verklaarden zij er de voorkeur aan te geven
deze lieden uit eigen middelen to bezo'digen. Ton einde
moeijelijkheden te vermijden, heeft de Indische Kegering
den maatregel ingetrokken. De te Badoen:» aangestelde
vaccinateur ztl voorloopig nog twee jaren in dienst blijven.
In Bojleleng, waar de zaak geen bezwaar opleverde, zullen
Kijblad van de Nederlandsche Staats-courant. —

de tweo tijdelijk geplaatste vaccinateurs eene definitieve
aanstelling bekomen.
Ten gevolge van het herhaald mislukken van de inentingen met de uit Europa ontvangen koepokstof, werd, op
voorstel van den chef over den geneeskundigen dienst,
eeno wijziging gebragt in de wjjze van uitzonding zoowel
per stoom- als per zeilschip. B.izondingeti per eerstgenoemde
gelegenheid, behandeld volgens de gedane aanwijzingen,
zijn bereids ontvangen; aanvankelijk liet het zich aanzien
alsof de nieuwe methode van inpakking en behandeling
gedurende de reis van gunstigen invloed was, vermits do
daarmede gedane inentingen meer dan vroegor slaagden.
Later verkregen stof had echter weder nagenoeg geen
resultaat gegeven.
§ 2.

Veeartsenijdicnst.

Over het algemeen was de gezondheidstoestand onder den
veestapel in 1874 niet ongunstig. Op verschillende plaatsen
hebben zich echter gevallen van miltvuur onder do karbouwen voorgedaan , welke ziekte zich telken j a r e cpenbaart. Onder de paarden heeft hier en daar de droes
geheorscht. Te Makassar werden 116 paarden door deze
ziekte aangetast ; de derwaarts gezonden veearts constateerde het heorschen van een goedaardiger droos en slechts
2 paarden bezweken. Te Batavia deden zich goedaardige
gevallen van worm voor, welke by doelmatige behandeling spoedig genazen. Da plaatsen, waarheen veeartsen
werden gozonden tot beteugeling van miltvuur, w a r e n :
de p irticuliere landen Tjibaroessa en Tjiomas in de afdeeling Buitonzorg (Bata\ia); de afdeelingen Indramaijoe,
Lossari en Koeningan (residentie Cheribon) ; de afdeeling
Blora (Rembang), Boijolali en Karang-Pandan (Soerakarta),
Pamalang en Lossari (Tagal), Demak en Grobogan (Samarang), Patti en Joana (Japara), Lamongan (Soerubaija) , de Lampongscho districten, Kajoetanam en KleinMandheling (Sumatra's Westkust). De residentie Tapaooeli
werd voorts door den te Padang aanwezigen veearts
bezocht, die den veestapel aldaar inspecteerde en eenige
wenken gaf omtrent de verzorging en behandeling zoo
wel van gezond als van ziek vee.
Ten einde met het oog op de zich hier en daar steeds
vertoonende ziekten onder het vea, bij het beperkt aantal
veeartsen , geen ongerief te doen ondervinden van het
vertrek van een hunner met verlof wegons ziekte (Maart
1875) , is in Junij 1875 een zesde veearts ter beschikking
van de Indische Kegering gesteld , en wel een gewezen
kweekeling van 's Rijks veeartsenijschool te Utrecht
Aan de zoogenaamde veterinaire school te Soerabaija
(zie onder anderen het verslag van 1873, bladz. 139) werd
onderrigt gegeven aan vijf inlanders, waarvan e'o'n in
den loop van het j a a r op verzoek word ontslagen.
B j ordonnantie van 23 April 1875 (Indisch Staatsblad
n° 104) zijn voorzieningen getroffen in hot belang der. bestrijding van het miltvuur onder hot vee (verg. het vorig
verslag bladz. 126).
De uitvaardiging van algemeen verbindende verbodsbepalingen tegen hot invoeren van besmet vee wordt door
de Indische Regering voor alsnog niet noodzakelijk geacht,
lntusschen werden ten aanzien van den invoer van vee
uit Australië , met het oog op de daar heerschende longziekte, voorloopig eenige voorzorgsmaatregelen gelast voor
Batavia en Soerabaija; er werd namelijk bepaald dat op
die plaatsen geen vee van Australië raogt worden gelost
dan na voorafgaande geneeskundige keuring aan boord.
Li.

Departement der burgerlijke
werken.
I.

OPENIIARE WERKEN

IN HET

openbare

ALGEMEEN.

Tot dusver werd, zooals bij de behandeling der Indische
begrootingen meermalen van Regeringswege is opgemerkt,
van de directie der openbare werken in Indie nog niet
ontvangen een algemeen plan van de in eenig j a a r uit te
voeren werken, geschikt om tot grondslag te strekken voor
de posten , die bij de begrooting uitgetrokken moesten worden , en voor den arbeid die zou worden verrigt. De
begioolingsontwei pen , welke de directie aan de Indische
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Kegering aanbood , waren in de laatste jaren wel loegelicht door staten van uit te voeren werken, maar deze
verloren allo w a a r d e , omdat de eindcijfers dier ontwerpen
in den «egel zoo hoog waren, dat zij niet konden worden
goedgekeurd. Op de begrootingen werdon dus slechts globale posten uitgetrokken , en er werd vervolgens gearbeid
/.onder een algemeen plan. Ton einde tot een beteren toestand te geraken , is in het laatst van 1671 van den
directeur der openbare werken gevorderd een algemeen
plan van do in 1875 uit te voeren vernieuwingen en nieuwe
werken , gebaseerd op de posten , t>ü de onderafdeelingen
76 en 77 der bogrooting uitgetrokken , en is hem opgedrngen om bij de zamenstelling van zoodanig werkplan in
het oog te houden dut men zich in het onderhanden nemen
van nieuwe werken behoorde te beperken, zoolang nog
zoo vele aangevangen werken onvoltooid waren. In den
aanvang van 1875 is zulk een werkplan ingediend en door
don Gouverneur-Generaal goedgekeurd. Aan dit plan zal
zich almn moeten aansluiten het werkplan van 1876,
't welk tot grondslag moet dienen voor do op de begrooting
uit te trekken posten.
Do directeur der openbare werken is voorts van Regeringswege opmerkzaam gemaakt op de noodzakelijkheid om,
ten einde bet openen van credieten boven de beyrooting
zooveel mogelijk tegen te gaan , tijdig voorstellen te doen
tot wijziging van liet aangenomen plan , als onverwachte
behoeften , die dringend voorziening vorderen , ontstaan of
aan het licht komen , of als de hoofden van gewestelijk
bestuur op eigen gezag de uitvoeringvan werken gelasten,
en er tegenover de daardoor noodig geworden uitgaven
geen beschikbare fondsen zijn aan te wijzen. Tegen overt-chrijding der begrooting is overigens, gelijk reeds op
bladz. 73 werd aangeteekend, zooveel mogelijk gewaakt
door art. 2 van de nieuwe regelen voor het administratief
beheer (Indisch Staatsblad 1875, n 0 - 2 5 ) , waarbij de bevoogdhoid van de hoofden van gewestelijk bestuur om uitgaven te gelasten is beperkt. In 1874 hebben do hoofden
van gewestelijk bestuur van de bevoegdheid, hun bij het
thans ingetrokken art. 16 van Indisch Staatsblad 1866,
n°. 149, toegekend, nog een ruim gebruik gemaakt. De
uitgaven , krachtens dat artikel door hen gelast, bedroegen , volgens eene voorloopige opgaaf, meer dan één millioen gulden (1).
Gedurende het jaar 1874 werden overigens geene nieuwe
bouwwerken van bijzonderen omvang ondernomen , maar
bepaalde men zich hoofdzakelijk tot de voltooijing van de
onderhanden zijnde werken , en de vernieuwing onder
technisch toezigt van in vroegere jaren door het binnenliindsch bestuur gebouwde bruggen. Hiermede zal nog gedurende laDgen tijd moeten worden voortgegaan, voordat
het overgroote aantal bruggon en duikers van to lig te
constructie door permanente werken zal zijn vervangen.
De gebrekkige toestand, waarin eenige woningen voor
disti ictslioolden in Pasoeroean reeds spoedig na do voltooijing waren vervallen , heeft aanleiding gegeven dat de
vraag in overweging is genomen, of het niet wenschelijk
zou zijn de zorg voor den bouw dier woningen van het
departement van binnenlandsch bestuur over te diagenop
dat der openbare werken. De Re»ering heeft dit echter
vooralsnog niet raadzaam geacht. Het is gebleken dat het
normaal project, volgens hetwelk de bedoelde wonineen
wordtn gebouwd (Bijblad op het Indisch Staatsblad n°. 2352),
mank ging aan grove fouten. Wanneer die, bij de bevolen
herziening van het normaal project, worden hersteld,
wanneer voorts op de materialen een beter toezigt wordt
uitgeoefend, en wanneer de inspecteurs en eerstaanwezende
ingenieurs der openbare werken van tijd tot tijd nagaan
hoo de woningen van districtshoofden worden gebouwd en
onderhouden en van hunne bevinding berigt geven aan de
residenten, dan zal, naar vertrouwd wordt, een meer be(1) Of dientengevolge credieten boven de begrooting zjjn moeten
Koopend worden, is nog niet gebleken. Wat de in 1873 boven de
Iiegrootiag geopende credieten betreft, moet hier volledigheidsli.ilve
aang-teekend worden, dat het bedrag van f 2 330074,91», op lil. 127
van het vorig verslag genoemd, tot f1024 848 is teruggebragt,
radat gebleken was dat de btj de begrooting toegestane sommen
inderdaad slechts met dit bedrag waren overschreden. Te dezer
zake zijn elders uitvoerige mededeclingen gedaan; zie gedrukte
stukken Tweede Kamer 1873—1874, — 142, u*. 20, blz. 6, en
1 8 7 4 - 1 8 7 5 , - 3 4 , n". 3; verg. ook hoofdstuk M , I , § 1 hierachter.

vredigendo toestand verkregen worden , ook zonder dat de
bouw dier woningen aan Europesche technici wordt opgod ragen.
Technisch personeel. Zoo als in het vorig verslag is veruiold, werd de by het Koninklijk besluit van 22 Augustus
1873 (Indisch Staatsblad 1874 n°. 58) vastgestelde niouwoorganisatie van het technisch personeel der oponbare werken
in 1874 slechts gedeeltelijk ingevoerd. Nadat voor deverdere invoering do i.oodige gelden bij de begrooting van.
1875 waren toegestaan , heeft zij plaats gevonden voor zoover men over de noodige technici beschikken kon. Voor
do betrekking van ingenieur hebben zich echter , sedert het
einde van 1874(2) tot nu zeer onlangs, geene candidaten,
die het vereischte diploma van civiel ingenieur bezaten ,
aangemeld, niettegenstaande de gratificatie voor uitrusting
in Februari) jl. van f 1500 op f 3000 gebragt werd. Dientengevolgo ontbreken in Indie aan de formatie nog 2
ingenieurs der 3de klasse en 10 adspirant-ingenieurs.
Weldra zullen echter 4 adspirant-ingenieurs ter beschikking van den Gouverneur-Generaal kunnen gesteld wordon. Voor de betrekking van opzigter meldden zich oen
groot aantal candidaten aan. I n het laatst van 1874
en in den loop van 1875 werden er 6 2 , na hier to
lande met goed gevolg volbragt examen, uitgezonden (3).
In Indie werden 5 opzigters, na aldaar afgelegd examen,
benoemd. Er zullen thans nog slechts 16 opzigters behoeven
te worden uitgezonden, die vermoedelijk vóór het einde
van dit jaar nog verkregen zullen worden.
Van het personeel der openbare werken is een hoofdingenieur der 2de klasse ter beschikking van het departement
van binnenlandsch bestuur gesteld, on zijn bij het de partement der marine gedetacheerd: 1 ingenieur der 1ste klasse,
2 ingenieurs der 2de klasse, 1 ingenieur der 3de klasse,
1 architect en 3 opzigters. Een der bedoelde ingenieurs
der 2de klasse werd belast met den bouw van den vuurtoren op Poeloe Bras, de architect met de werken op
Onrust en een der opzigters met den bouw van een steenkolenpakhuis te Tontoli (Celebes en onderhoorigheden);
de overigen doen dienst bij de marine-werken te Soerabaija.
Landmeters.
Het gbbrek aan geëxamineerde en bt ëedigde
landmeters bleef in het afgeloopen jaar bestaan. Slechts
één persoon legde met goed gevolg het voor dit beroep
gevorderd examen (Indisch Staatsblad 1866, n°. 46) af.
Onder die omstandigheden moesten vele ingenieurs en opzigters der openbare werken belast blijven met de uitoefening
der functien van gouvernements-landmoter.
Van het denkbeeld om, door het vaststellen van een
verligt examen, in dien toestand verbetering te brengen
(zie vorig verslag), werd afgezien, omdat de bij het tegenwoordig examen gestelde eischen niet voor vermindering
vatbaar zijn voorgekomen.
Uitgevoerde werken. De belangrijkste der in het j a a r
1874 tot voltooijing gebragte werken zijn genoemd in bijlage X , terwijl omtrent sommige werken bijzonderheden
zijn vermeld in afdeeling I I van dit hoofdstuk.
Het bedrag der in 1874 verwerkte sommen is thans nog
niet met eenige juistheid op te geven. Van de f 1 3 7 0 000,
bij de onderafdeelingen 7 7 a , 77é, 77c, 77«" en 77e der
begrooting toegestaan voor buitengewone werken, zijn, naar
(2) In de laatste helft van 1874 werden 2 adspirant-ingenieurs
van hier uitgezonden, en 4 in Indie, na aldaar afgelegd examen,
benoemd.
(3) In 't laatst van 1874 werden 35 candidaten geëxamineerd,
waarvan 24 slaagden; van dezen werd echter 1 b(j het geneeskundig
onderzoek voor den Indischen dienst afgekeurd; van de 23 die
uitgezonden werden, hadden 4 de tweede, 19 de derde nota van
bekwaamheid verkregen.
In "t begin van 1875 werden 58 candidaten geëxamineerd, waarvan
41 slaagden; van dezen werd 1 afgekeurd en trok 1 z(jneaanvraag
om plaatsing in; van de 39 die uitgezonden werden, had 1 de eerste,
en hadden 10 de tweede, 28 de derde nota van bekwaamheid verkregen.
Door allen werd het examen afgelegd op den voet, bjj art. 8 van
Indisch Staatsblad 1874, n°. 58, bedoeld.
Van de in Indie in dienst zjjnde opzigters waren op het einde
van Februarjj jl., 10 in het bezit der 1ste en 27 in het bezit der
2de nota van bekwaamheid.
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berigt wordt, nog geen 2'A ton uitgegoven. Waaraan dit
te wijten is, zal blijken bij de bespreking van sommige dier
werken op zich zelf, in nfdeeling II van dit hoofdstuk.
Wijze van uitvoering der werken. Op plaatsen waar de
industrie eenigzins is ontwikkeld, voornamelijk op strandpluatsen, gelukten enkele uitbestedingen van bouwwerken.
In de binnenlandsche residentien daarentegen bleef uitvoering in eigen beheer re,; el. Op enkele plaatsen gelukte
liet echter gedeelten vim werken door Chinezen en inlanders
bij onderhandsclie aanneming te doen uitvoeren.
Door dwangarbeiders weiden geene werken van eenig
nnnbelang uitgevoerd , vermits zij meest voor diensten in
Atjeh gebezigd werden (verg. bladz. 66).
Toestand der werken, gebezigde materialen, beschadigingen,
E e n e geleidelijke, hoewel langzame verbetering van den
toestand der openbare werken valt op vele plaatsen waar
te nemen. Evenwel wordt berigt dat de uitvoering van
verscheidene werken van urgenten aard telkens verschoven moet worden , wegens gebrek aan fondsen en wegens
het incompleet bij het personeel, dat tot dusver nog heeft
bestaan.
Wat de aanschaffing van de benoodigde materialen aang a a t , kan in het algemeen naar vroegere verslagen worden verwezen.
Op verreweg de meeste plaatsen deed zich do grootste
behoefte aan goed hout gevoelen. De houtmarkt concentreert zich op de drie hoofdplnaten Batavia, Samarang
en Soerabya. De ondernemers van bosch-exploitatien
zenden derwaarts hun djatihout, en daar wordt aangeschaft wat voor de omliggende residentien noodig is. Daarenboven wordt ten behoeve der openbare werken in de
residentien T a g a l , J a p a r a , Rembang en Kediri door de
aldaar gevestigde ondernemers het benoodigde hout op
aanvraag regtstreeks geleverd. Desniettegenstaande blijft
voortdurend gebrek aan djatihout bestaan vooral in de
binnenlanden, alwaar dikwijls op afgelegen plaatsen bouwwerken in uitvoering zijn , waarbij deugdzaam hout van
bepaalde afmetingen uiet kan worden gemist.
Bij den bouw van bruggen werd in de behoefte met
voordeel te gemoet gekomen door het gebruik van uit
Nederland verzonden ijzeren liggers.
Vooral waar zulks door hel gebrek aan djatihout wordt
gevorderd , als in de Pi eanger regentschappen, op Ban ka ,
Celebes enz., wordt ter vervanging daarvan gebruik gemaakt van goede wildhoutsoorten , die echter ook dikwijls
van verre moeten worden aangevoerd.
Een onderzoek op het eiland Kangean (Madura) heeft
geleerd dat de bosschen aldaar (zie vorig verslag bladz. 128)
te weinig djatihout oplevoren om ze in exploitatie te
brengen.
Andore bouwmaterialen, als k a l k , steen, pannen enz.
worden op enkele plaatsen verkregen bij aanneming of onderhHndsche levering, terwijl op aDdere het bouwdepartement nog steeds zelf door oprigting van kalkbranderijen
en steenbakkerijen in de behoefte moet voorzien.
Voor waterwerken wordt veelal gebruik gemaakt van
de uit Nederland ontvangen tnetselsteenen (waalmoppen) ,
terwijl men zich by den bouw van duikers voor waterleidingen veel bedient van mede uit Nederland ontboden
ijzeren buizen.
Tot de eenigzins belnngrijko beschadigingen aan 's lands
werken, welke in 1874 hebben plaats gehad, kunnen gerekend worden: het instorten, ten gevolge van een geweldigen
bandjir, van de brug Protong in den weg van Malang naar
Pasoeroean; het omvallen over eene lengte van 18 meters
van de in 1856 gebouwde kaaimuur aan de Gembongrivier (Pasoeroean); het afbranden van het kolfijpakhuis te
Oerong-Oerong (Soerabaija) en van de gouvernements-passarloodsen te Makas9ar.
De overige beschadigingen waren van minder gewigt en
bopaalden zich tot het wegslaan door bandjirs van uit ligte
materialen gelegde noodbruggen, voornamelijk in do residenlie Tagal.
In het begin van 1875 werden vele verwoestingen aangerigt door de natuurrampen, waarvan in hoofdstuk C
§ 2 is melding gemaakt. In Blitar werden door den modder\-loed, dio van den Kloet afkwam, verscheidene — ook

groote — bruggen weggeslagen ; de groote ijzeren brug over
de Kediri-rivier bij de hoofdplaats werd door tijdig genomen maatregelen voor schade gevrijwaard. In de residentie Bezoeki werd mede een groot aantal bruggen door
bandjirs weggevoerd, en zoowel de noodsluwdam als de
in aanbouw zijnde permanente dam te Sitoebondo zwaar
beschadigd. Van dezon laatste was de gemetselde kop weggeslagen en er werden scheuren ontdekt ten gevolge van
ondermijning van den grond. De bandjirs in de residentien
Soerakarta, Soerabaya, Samarang en Rembang gaven a a n leiding tot min of meer zware dijkbreuken, waardoor de
wegen onder water werden gezet en verscheidene noodbruggen weggeslagen.
Werkvolk; werkloonen. Over het algemeen was werkvolk
genoeg te krijuen. Op sommige plaatsen moesten echter
hooge loonen betaald worden, ten gevolgo van de concurrentie dt r particuliere industrie; vooral in den oosthoek
van J a v a en in Kediri was dit het geval.
Bedreven handwerkslieden waren soms moeijelijk te
vinden. Alleen door hun vast werk te verzekeren, slaagt
men er in op de hoofdplaatsen eene klasse van handwerkslieden te vormen en te behouden. Van hen kan dan tevens
gebruik worden gemaakt by de uitvoering van meer afgelegen bouwwerken. Ter verkiyging van smidswerk van
eenig aanbelang moet echter altijd de toevlugt worden genomen tot bestelling bij industriëlen op eeno der drie hoofdplaatsen.
Omtrent den arbeid der heerendienstpligtigen worden
dezelfde ongunstige berigten gegeven als in vorige jaren.
Hunne luiheid en onverschilligheid leidt soms tot zooveel
vertraging, dat daardoor schade voor de werken ontstaat,
zoodat men berekent dat het dikwijls finantieel voordceliger
zou zijn geweest om vrije werklieden te bezigen.
II.

BIJZONDERHEDEN OMTRENT SOMMIGE WERKEN.

Wegen. In de residentie Batavia verkeeren de zoogenaamde wegen der 2de klasse, die volgens Indisch Staatsblad 1836, n c . 6 , door de opgezetenen der particuliere
landerijen moeten worden onderhouden, gewoonlijk in
zeer onvoldoenden toestand. In India is het denkbeeld
in overweging genomen om deze wesien (even als die der
Iste klasse) voortaan voor 's landa rekening te onderhonden , doch van do landeigenaren eene belasting te heffen ,
geëvenredigd aan de waarde der dagdiensten , die volgens
de tegenwoordige regeling door de bevolking hunner landen verligt zouden moeten worden voor hot behoorlijk
onderhoud der bedoelde wegen.
De wegen der 1ste klasse in de genoemde residentie
laten weinig te wenschen over.
Van den militairen weg van Batavia door de Preanger
regentschappen naar Banjoemas , is hot gedeelte, dat door
de eerstgenoemde residentie loopt, voltooid, terwijl in de
Preanger regentschappen de baan goroed is tot Soekaradja,
3 palen van Soekaboemi. In laatstbedoeld gedeelte van
den weg ontbreken nog verscheidene — en daaronder
kapitale — bruggen, weshalve hij nog niet met postpaardeii kan worden bereden. Evenwel heeft reeds een levendig
verkeer lan>:s den weg plaats, waarbij van noodbruggen
wordt gebruik s m a a k t . De opneming van den weg van
Bandjar naar Tjilaljap door de Dajaloehoer (Banjoemas)
is beëindi"d; voor een gedeelte van dezen weg (tot.Sindeh)
is een project gemaakt.
Sedert Mei 1874 worden opnemingen verrigt voor de
verbetering en voltooijing van don militairen weg in Soerak a r t a ; daarmede is de gepensioneerde kapitein V0N SCIIAUitOTti belast.

Het oi.twerp tot verbotering van den binnenweg van
Weliri over Selokaton naar Pelantoengan in de residentie
Samarang (zie vorig verslag) werd in het algeloopen j a a r
ingodi-nd, maar het bleek onvolledig en oppervlakkig te zijn
opgemaakt, zoodat eene herziening noodig werd bevonden.
In Pasoeroean verkeeren de wegen over het algemeen
in uitmuntenden toestand. Evenwel zal veel zorg noodig
zijn om liet gedeelto van den grooten weg tus^chen de
hoofdplaats en Malang nabij Protong voor beschadiging te
vrijwaren; daartoe moeten in do eerste plaats de zware
steenen uit de kali Soerat worden opgeruimd.
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Do weg van Probolinggo nuar Loomadjang is voor oen
groot deel zoor slecht, omdat die op verkeerde wijze vorImrd i s ; daarbij is hij op enkele plaatsen te smal. Ten
einde in dit gebrek te voorzien, wil moo den karrenweg
bij den postweg trokken.
Du weg door hot bosch van Sooraberwaroe naar Badjoalmuti is op een zostal bruggen na voltooid, maar zal niet
beantwoorden aan de oischen van een postweg. IutusBclioa is door hot aanleggen van dezen weg, die bij goed
onderhoud een voldoende karren weg zal blijven, de communicatie tusscheu Bezoeki en Banjoewangi toch voel verbeterd.
Bruggen en duikers. Reeds hoogor is gezegd dat voor de
verbetering en vernieuwing van bruggen en duikers in
1x74 voel gedaan is, maar dat nog zeer veel te doen o»erblijf't. ZelfS» de groote postweg over Java is nog niet overal
van goed geconstrueerde rivierovorgangen voorzien, zoodat
op vele plaatsen nog gebruik moet worden gemaakt van
uit tijdelijke materialen zamongestelde hulpbruggen of van
overvaarten.
Over do Tjidani (a'deeling Tangerang, residentie Batavia)
wordt M M kapitale brug gelegd, waarvan de ijzeren bovenbonw in Nederland is besteld.
De rivierovorgangen in de uitgestrekte residentie Preangorregentschnppen laten veel te wenschen over. De voornaamste staan onder het beheer van hot bouwdepartement,
maar verreweg de meeste worden onderhouden en hersteld
van weg» het binnenlandsch bestuur. De noodbruggen of
ponton, waarop men thans, dikwijls met eenig gevaar,
verscheidene grooto rivieren (waaronder de Tjitaroem) moot
overgaan, zullen door permanente bruggen vervangen moeten
worden , met nieuwe toegangswogen.
D a a r , waar in de binnenwegen door plotsolinge en zware
bandjirs do bruggen gedurig wegslaan, wordt de constructie
daarvan gewijzigd. Zoo is in de residentie Pekalongan eene
brug over de dikwijls onstuimige rivier Gong in aanbouw tor
lengte van CO meters en overspannen door vijf'hangwerken.
Iü hot gouvernement Celebes en onderhoorigheden bestond slechts eene enkele permanente door hot departement
der openbare werken gebouwde brug, namelijk de Townsbrug te Segeri. In Maart jl. kwam eene houten brug op
ijzeren schroef puien te 1'angkadjune gereed ; die te Kalibouw
is nog onderhanden. Door het gereed komen der brug te
Puugkadjene is in de communicatie eene grooto verbetering
gebragt. De overige in dit gewest aanwezige bruggen zijn
van tijdelijken aard en slecht gebouwd. De passage over
de groote rivieren geschiedt op vele plaa'sen met ponten
van inlandsen, maaksel; bij bandjirs gebeurt het niet zelden
dat reizigers uren, zelfs dagen lang, op overtogt moeten
wachten.
Bivier- en waterkeeringsioerken (1). Ten opzigte van de
in het vorig verslag bedoelde werken ter beveiliging van
de hoofdplaats Batavia tegen overstroomingen valt het
navolgende mede te deelen. Het project voor het al'tappingskanaul uit den Goenoeng-Sahari-tak der Tjili«ongrivier is nagenoeg voltooid. Het project van het afleidingskanaal uit de Krokot-rivier is sedort geruimen tijd gereod.
Het onteigenen van verscheidene perceelen, door welke
het kanaal zal moeten loopen, vordert echter langzaam,
on daar dwangarbeiders (die het graafwerk zoudon moeten
verrigton) in het laatste j a a r niet beschikbaar waren (zie
bladz. 6(5), zijn de werkzaamheden nog niet goregold nangevangen.
Ook de uitvoering der werken, die moeten dienen or.i
Samurai'g tegen oveistroomiugen to vrijwaren, is tot dusver
belemmerd door moeijelijkhoden bij de onteigening en door
gemis van dwangarbeiders.
De in 1873 tot stand gebragto afsluiting der Ramhaltanriiier (Cl'eribon) is het ufgeloopen j a a r , doordien de bedding dier rivier zich na herhaalde dijkbreuken verlegd
heelt, nutteloos geworden. Een project voor eene betere
wutorverdeoling nabij don mond der Kambattan , doch
boxen het punt waar deze thans de Tjimai.ok verlaat, is
opgemaakt; daarbij is van de plannen tot verkorting der

(1) Over werken in liet belang van den landbouw, zie men
hoofdstuk O , ad. I , § 1 onder • , 1°.

Tjimanok afgezien. Waarschijnlijk zal in dun loop van dit
j a a r met de uitvoering begonnen worden.
Havenwerken. In het vorig verslag is reeds modogedoeld ,
d a t , na b»éindiging dor zeor gotletailleordo opnemingen,
die sedort het eind van 1872 tor zue en te land tusschen
Ontong Djawa en Tand jong Priok gedaan waren in het
belang van de oplossing dor v r a a g , waar hot best eene
zeehaven voor Batavia zou kunnen wordon aangelegd,
omtrent die vraag aan de Indische Regering advies is
uitgebragt door de commissio, die in Januarij 1873 met
dit doel was ingesteld. De commissio had voor zich ontworpen met bogrootingon (1) betreffende vijf verschillende
havens on hare verbindingen (door oen spoorweg en een
praauwenkanaal) met do hoofdstad, namelyk: één bij de
eilanden Onrust en Kuiper, •—twee vóór de hoofdstad,
beoosten het tegenwoordig havenkanaal, de eene vlak naast,
de andere op 1200 tot 150(1 meters afstand van dat kanaal; —
en twee bij Tandjong P r i o k , van verschillende ligging en
inrigting. Omtrent de keuzo , nit een dezer vyf ontwerpen
te doen , zijn de ledon der commissie het niet eens geworden. Eenstemmig waren zy van oordoel, dat tegen
den bouw eener haven bij Onrust, vooral wegens de gestoldhoid van het terrein waarin de spoor- en waterwegen
tusschen die haven on do hoofdplaats zouden moeten worden
gelegd, overwegende bezwaren bestonden. Maar terwyl
eenigen hunner van oordeel waren dat nergens anders dan
bij Tandjong Piiok, op ongeveer 10kilometers afstand van
Batavia, eene goede niet aan opslibbing blootgestelde haven
kon worden gebouwd, en mitsdien oen der beide laatstbedoolde ontwerpen aanbetalen, waarbij een oorspronkelijk
door den directeur der openbare werken VAN RADERS
voorgedragen plan was uitgewerkt, had de meerderheid
bedenkingeu tegen den aanlog eenor haven op een zoo
grooten afstand van Batavia, en adviseerde tot de uitvoering van het door den heer MAARSCHALK aangeboden
ontwerp eener haven op eon afstand van 1200 tot 1500
meters beoosten het tegenwoordig havenkanaal vóór de
hoofdstad, en niet meer dan 3 kilometers daarvan verwijderd.
Het rapport der commissie, dd. 15 Julij 1874 , w e r d ,
met de notulen harer vergaderingen en met alle ter zake
dienende bescheiden , door de Indische Regering naar Nederland gezonden. Hier te lande onn-treeks de maand November
ontvangen , werden de stukken in handen gesteld van de
heeren CAI.AND, inspecteur van den waterstaat, WALDORP,
hoofdingenieur, en BLOMMENDAL, kapitein ter zee titulair,
chef van de hydrografie der Nederlandsche zeegaten. Door
hen werd ingestemd met het gevoelen van de minderheid
der Indische commissie, dat alleen de bouw eener haven
bij Tandjong Priok aanbeveling verdiende. Bij het advies,
kort na het overlijden van den heer BLOMMENDAL. door de
heertn CAI.AND en WALDORP op den 23sten Maart jl. uitgebragt, werd een plan voor eene haven op die plaats
aanbevolen , dat in verschillende bijzonderheden van het
Indisch ontwerp afweek, en waarbij o. a. werd voorgesteld om eene buitenhaven mot twee binnenhaven-bassins en
daar naast drie vaste drooge dokken aan ie leggen, terwijl
bij het Indische ontwerp slechts op één binnenhaven-bassin
met de noodige ruimte voor de plaatsing van ééa drijvend
droog dok gerekend was.
Het plan der Nederlandsche deskundigen werd naar
Indie gozonden , ten einde eene raming der aan de uitvoering
verbonden uitgaven te verkrijgen , die bier te lande niet
met juistheid konden worden berekend. Terwijl zoodanige raming bij de directie der openbare werken werd
gemaakt, word de kamer van koophandel en nijverheid te
Batavia door den Gouverneur-Generaal in de gelegenheid
gesteld om van het plan kennis te nemen , en naar aanleiding
daarvan van haar gevoelen te doen blijken omtrent de vraag
of' eeno haven bij Tandjong Priok, derhalve op ongeveer
10 kilometers van de hooldstnd gelegen, voor don handel
en de scheepvaart dat overwegende nut zou opleveren,
'twelk alben do aanzienlijke uitgaven, aan deu aanleg van
zulk een groot werk verbonden , zou kunnen regtvaardigen.
(1) Deze ontwerpen waren opgemaakt deel* door den ingenieur
vos DESTZSCH, onder toezigt van den hoofdingenieur SCHRAM en
den luitenant ter zee 1ste klasse VAN HOGEXDOUF, die met de hierboven bedoelde opnemingen belast waren geweest; deels door den
kolonel-titulair der genie MAARSCHALK.
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Do kamer van koophandel beantwoordde dezo vraag in
bovostigoudou zin , maar gaf tovons nis liaru iiiooning te
kennen dat do geheelo uitvoering van hot door do Nedorlandscho deskundigen aangeboden plan (wat do binnonhavon-bassins en de droogo dokkon betrof) voorshands
voor de behoeden van handel en schoepvaart niet noodig
zou zyn. Voor eono gedeeltelijke uitvoering — namelijk in
geval slochts één biunonhaven-ba*fli» en ee'n vast dok werden
aangelegd — werd door do directie der openbare worken
«ene uitgaaf' vau f 1 6 0 0 0 0 0 0 noodig geacht, terwijl de
kosten dor uitvoering van het goheelo plan op i'29 000 000
worden geschat. Bij do Indische begrooting voor 1876
worden thans do noodigo golden aangevraagd om mot don
aanleg eonor havon bij Tandjong 1'riok op do bedoelde
moer bcporkto schaal oen aanvang te kunnen maken.
Terwijl do hierboven bosproken havouplauuoii iu ovorweging waren, word ia den loop van 1874 door den hoer
A. G. BOSCH, directeur der Nederlandsch-Iudische Droogdokmaatschappij, aan den Gouverneur-Genoraal concessie
gevraagd voor den aanleg van oeno haven bij do eilanden
Middelburg en Amsterdam, die hem in 1872 (zie het verslag van dat j a a r , blz. 210) in gebruik zijn afgestaan voor
do oprigting van oen droogdok. DJOI - hem is echter niet
voldaan aan de uittioodiging der Indische 11 jgering (Decomber 1874) om zijno aanvraag nader toe te lichten, onder
anderen door do medodeeling van een voorloopig plan van
uit te voeren workon. Hij de behandeling der overige havenplannen is intusschen op do hierbedoelde aanvraag gelet,
en natuurlijk de opmorking niot achterwege gobloven dat
tegen den aanleg eener haven bij do genoemde eilanden
gelijke bezwaren bestaan als tegen den aanleg eener haven
bij Onrust en Kuiper.
In het laatst van 1874 zijn door do Indische Regering
de noodige maatregelen genomen — van gelijken aard als
in Batavia waren toegepast — om ook tot eone beslissing
te geraken ten aanzien van de v r a a g , op welke wijze aan
Samarang oeno goede zeohaven is te bezorgen.
De hoofdplaats Samarang is, gelijk men weet, in hot
bezit van een kanaal, dat door middel eonor schutsluis in
verbinding staat met de rivier vau Samarang, en door
nitbouwing van hoofden tot in zee verlengd is. Door dit
kanaal, alleen voor kleine vaartuigen bevaarbaar, vindt
de communicatie tusschon do stad en de roede plaats.
Die communicatie laat echter zeer veel te wenschon over.
Reeds dadelijk nadat (in den loop van 1871) de hoofden in
zee waren uitgebragt, bleek het voor do praauwen en zelfs
voor eeno kleino stoomboot (in dienst gesteld voor de vaart
tu3schen do stad on do reede) bij holle zeeën gevaarlijk om
de naauwe opening van het kanaal binnon te komen, en
bovendien vormden zich zandbanken aan de westzijdo van
het zeekanaal, terwijl ook do mond van hot kanaal reeds
door aanslibbing bedreigd werd. Een en ander gat' aanleiding tot het beramen van nieuwe voorzieningen en in
't laatst van 1872 (vergelijk het verslag van 1873 bladz. 149)
werd door den directeur dor burgerlijke openbare werken
een voorstel gedaan tot don aanleg eener zeohaven (voor
f 4 ii f 4'/j millioon), door verlenging der hoofden tot in
4 meter onder laag w a t e r , doch in zoodanige rigting, dat
een verruimd watervlak tusschon do hoofden ontstond. Da
Gouvorneur-Generaal echter vereenigde zich met dat voorstel niet, omdat daarbij do kansen op het spoedig onbruikbaar worden dor havon door aanslibbing to ligt schenen
geteld te zijn. Van den directour werd verlangd eeno opgave van do jaarlijkscho aanslibbing aan hot strand bij
Samarang mot oene daarop gegronde berekoning van don
tijd, gedurende wolkeu do ontworpen verlenging van het
kanaal bruikbaar zou z j n , on voorts een op onbetwistbare gegevens steunend en behoorlijk toegelicht voorstel
betreffende de verbetering der Samarangscho haven.
In den aanvang van 1874 bleek , dat nog geen definitieve
havenplannen konden worden aangeboden, omdat de waterstaat te Samarang niet in de gelegenheid was geweest de
bevolen opnemingen on onderzoekingen to verrigten. I n tusschon nam do aanslibbing vóór en zelfs in den mond
van het zeekanaal steeds toe en was veel inspanning noodig
om aldaar de aangenomen diepte van 1.50 meter onder laag
•water door middel van den stcombaggermolen te behouden.
De hoofdingenieur vroeg voorloopig magtiging om het
westerhavenhoofd te verlongen tot zoodanige diepte, dat in
Bijblad van de Nederlandsche Staats-courant. -

do eer.-do jaren voor geeno bank vorming behoefde gevreesd
to worden.
Do Indischo Regering was met den directeur dor burgerlijko openbare worken van oordeel, dat voor Samarang
moost gehandeld worden op golijko wijze uls men voor
Batavia had gedaan: du noodigo opnemingen moosteu worden verrigt om mot do gesteldheid van de zoo en den
zeebodem, do stroomen en aanslibbingen enz. volkomen
bokond to worden, en oooe commissie van technici, kooplieden en zoevaartkundigen moest do Regering ter zake
van den aanleg eener haven voorlichten. Met het doen dor
benoodigde opnomingon zou echter nog zóó veel tijd gemooid zijn, dat mon op het rosultaat daarvan niet mogt
wachton om al vast die voorzieningen to nomen, welke
voroischt worden om het havenkanaal in bruikbaron toestand te houden. Do commissie zou dus in de eerste plaats
moeten onderzooken , welke do laatstbedooldo voorzieningen
zouden moeten wezen; do directeur achtte voldoende eene
verlenging van het westerhoofd met 300 a 400 m e t e r ,
waardoor mou minstons voor 7 jaren geholpen zou zyn;
dat werk zou 4 il 5 ton kosten, maar daar tegenover
konden f GO 000 'sjaars worden bespaard, indien men ophield in on bij den mond der rivier te baggeren on indien
mon de schornvn of hoofden aldaar opruimde.
Dij een besluit van 30 September 1874 word mitsdien
door den Gouverneur-Generaal:
1°. bepaald » dat door eene commissie zal worden b e oordeold de quaestie omtrent den aanleg eener haven of
aanlegplaats voor groote zeeschepen te Samarang of op
cenig ander meer geschikt punt op de noordkust vau J a v a
in de nabijheid van Samarang, des noods te J o a n a ; dan
wol het eenvoudig verlongen der bestaando havenhoofden,
alleen om te voldoen aan de behoefte van een p r a a u w vaartkanaal;" en verder ondor anderen aan die commissie
opgedragen «om, in afwachting van hare eindbeslissing,
al aanstonds, zoo spoedig mogolijk, advies uit te brengen
omtrent hetgeen voorloopig behoort to worden gedaan om
het bestaande haven- of praauwvaartkanaal iu bruikbaren
toestand te houden."
2'. gelast, »dat door een officier en een onderofficier
der marine en door een ingenieur van den w a t e r s t a a t "
zoowel to Samarang als op die punten van de noordkust
van Java, waar zulks door do commissie zal wordou noodig
geacht, volledige opnemingen on onderzoekingen omtrent
stroomingen, rigtiugon der meest heorschendo winden,
geaardheid van don zeebodem en zijn weerstand tegen indrukking, diepten, aanslibbingen enz. zullen worden in
het werk gesteld in den geest als zulks voor Batavia heeft
plaats gehad."
Met do opnemingen is dadelijk een aanvang gemaakt en
zij zijn, voor zoover de westmoesson dit toeliet, met
kracht voortgezet.
Inmiddels is tevons begonnon met do straks bedoelde
opruiming der schormon of hoofden aan de monding der
Samarangscho rivier, en men hoopt daardoor althans vooreerst verdere opslibbing te voorkomon. Door die schermen
toch — die ver in zee uitstekon en vroegor dienen moesten
om in de bank vóór do monding der rivier eon geul open
to houden voor do praauwvaart — wordt het met slib
bezwangerde rivierwater op grooton afstand in zee en , bij
woste windon, naar het havenkanaal gevoard. Na hunne
opruiming zal, naar verwacht wordt, do slib digter bij
het strand nodervallcn, en vooreerst minder kwaad doen
aan het havenkanaal. Dat de monding dor rivier voor do
praauwvaart onbruikbaar wordt, kan geen bezwaar zijn.
Werd zij tot dusver open gohouden, dan geschiedde dit
omdat gevreesd werd voor opslibbing in do rivier tegen
do deuren van de kanaalsluis. Uit een ingesteld onderzoek
is echter gebleken, dat zich zoodanige opslibbing sedert
do opanstolling der sluis slechts eenmaal heeft voorgedaan ,
en wel in Februari)' 1874, bij een buitengewoon hoogen
bandjirstand in do rivier die drie dagen aanhield. In de
meesto govallen zal echter do modder spoedig genoeg opgoruimd kunnen worden. De Indischo Regering heeft dan
ook geen govolg gegeven aan een verzook van de kamer
van koophandel en nijverheid to Samarang, om ook de
monding der Samarangscho rivier nog voor do praauwvaart in bruikbaren toestand te blijven houden.
I n het vorige verslag werd medegedeeld, dat ter af

1875—1876

134

[5.

2.]

Koloniaal verslag van 1875.
doende verbetering vnn do communicatie van Soerabaija
met hare reedo misschien de bouw van een open schioefpalenhoofd reet spoorwegverbinding naar do stad in annmerking zou kunnen komen. Door tweo ingezetenen van
Scorabaija werd in 1874 voor den aanleg van workon in
dezen geest concessie gevraagd. Do onvolledigheid der aangeboden voorwaardon van concessie en do ontstentenis van
allo waarborgen voor hare behoorlijko uitvoering beletten
echter do inwilliging der aanvraag. De directeur der oponbaro werken is in Januarij 1875 door do Indische Regering
uitgenoodigd om spoedig \oorstellen to doen betreffende het
aanbrengen vnn voorzieningen in den boven beeloeldi n zin.
Het uitbaggeren van een gtul door do bank vóór de
monding der Soerabaija-rivier (vergelijk het vorig verslag
blz. 131) kost veel geld, en er is veel inspanning noodig
om do uitgebaggerde geul op diepte te houden.
Ten einde aan de vele klagten over de haven to Cheribon
eenigzins to g<moet to komen, zijn bevelen gegeven cm,
overeenkomstig het in het vorig verslag vermelde plan en
in afwachting vnn meer afdoende maatregelen, zoo die
mogelijk blijken, aan de in de haven uitkoir.endo riviertjes
eene andere uitwatering te geven; voorts om do binnenhaven uit te baggeren en Ie verruimen, en to beletten dat
vuil en ballast in de haven worden geworpen (hetgeen tot
dusverre ongestraft schijnt te zijn geschied). Waarschijnlijk
zal ook hier ten schroefpalenhoofd, doch alleen voor het
laden en lossen van praauwen, het eenige middel wezen
om teue duurzame voorziening aan to brengen. Zoodanig
hoofd zou tegen de westtwinder. behoorlijk gedekt zijn,
maar men zal nog hebben te onderzoeken of het ook in
den oostmoesson zou kunnen worden gebezigd.
Tegenspoeden vnn verschillenden aard zijn oorzaak dat
de herstellingen en verdere werkzaamheden aan de haven
te Tngal niet in 1874 konden worden voltooid, en dat
deze eerst jn 1875 zullen aflocpen. In dit j a a r zal ook een
begin van uitvoering worden gegeven aan de werken die
noodig zijn om het bandjirwater vnn de Gong-rivier uit
de haven te weren; reeds zijn plannen en begrootingen
voor die werken ingediend: terwijl voorts ook plannen en
begrootingen zijn gemaakt voor het bekaden en uitbaggeren
der binnenhaven, waarmede in 187G zal moeten begonnen
worden.
De bestaande steenen zeehoof'den aan den mond der
Pekalongan-rivier (Kali Koepang) verkeeien in goeden staat
en hebben betrekkelijk weinig te lijden. In hoeverre verlenging dier hoofden noodig en uitvoerbaar is, zal nader
moeten worden onderzocht.
Aan het uitdiepen en vernieuwen der haven te Pasoeroean (gevormd door den mond der Gembong-rivier) kon
in liet afgeloopen j a a r weinig worden gedaan , bij gemis
aan voor dit werk beschikbare dwangarbeiders.
Ofschoon de werkzaamheden in de haven te Probolinggo
met kracht werden voortgezet, heeft men ook hier met
tegenspoed to kampen gehad, en heeft men, ter voorkoming
van ongelijke zetting, het noodig geacht meer gelijkmatig
over de geheele lengte der hoofden en met niet te veel
spoed op te metselen. Al het weik beneden de lnagwaterlijn is thans voltooid, zoodat de aannemer meer geregeld
kan doorwerken. De haven is nu reeds , ook bij laag w a t e r ,
voor praauwen bevaarbaar. Intusschen is een gedeelte der
kaaimuren van het landwaarts gelegen havenbassin, welke
reeds 25 jaren hebben bestaan , na hovige regens plotseling
vooruitgeschoven en iets gezakt. Een voorstel tot herstelling
en behoud van het nog niet verschoven gedeelte is in behandeling. Het onheil wordt hoofdzakelijk toegeschreven
aan gebrek aan technisch toezigt bij den bouw dier muren.
Een ontwerp voor een dam aan de zuidzijde der doorbraak van de landtong te Banjoewangi (zie vorig verslag
blz. 131) is ingediend, maar het kwam wenschelijk voor
om met den aanleg niet te beginnen vóórdat de noordelijke
dam zou zijn voltcoid, omdat welligt partij zou zijn te
trekken van de ondervinding bij dit laatste Werk opgedaan. Thans is die noordelijke dam geheel geiegd.
Omtrent den toest; r.d der Padar.g-iivier zijn ook ditmaal
gunstige berigten «ntvangen. Van het zeehoofd te Siboga
wordt alleen gezegd, dat het spoedig zal moeten worden
vernieuwd.
Het zeehoefd te Ttlek Betong (Lampongeche districten;

blijft in gceden staat verkoelen Op den kop van het hoofd
is thans een steenkolenlooels voor 500 kojans bergruimte
gebouwd ten gerieve van elo stocinvanrt.
Het ijzeren tchroefpalonhoofd to Muntok (Bnnka) is in
1874 geheel voltooid en door den aannemer behoorlijk
afgeleverd.
Drinkwater voorziening. Het eloor het mijnwezen ingesteld
onderzoek, waardoor zou worden uitgemaakt of'ter hoofdplaats Cheribon cp eeno diepto van 20 a 30 meters water
vnn goede hoedanigheid te vinden is (zio vorig verslag
blz. 181), heeft ongunstige resultaten opgeleverd. Daarop
zijn voorstellen aanhangig gemaakt rm Cheribon vnn zuiver
water te voorzien dcor middel van blusleidingen.
Do uitvoering van het voornemen om 1'oerwodadi,
Krndcnan en Kcovvoo (San aiang) van zuiver drinkwater
te voorzien, waarvan mede in het vorig voislag is gesproken, wordt afhankelijk gemaakt van een onderzoek,
of de gesteldheid van den bodem het boren van artesische
putten toelaat.
III.

SPOORWEGEN EN

ANDERE VERBETERD!

MIDDEIEX

VAN VEltVOER.

Ji 1.

Opneming en aanleg van spoorwegen dot.r den Staat.

Dcor do wet van C April 1875 {Staatsilad n". Gl) werd
beslist dat een aanvang zou worden eemnakt met den
aimleg van spoorwegen op Java vcor rekening van den
Staat. Voor het dienstjaar 1875 werd eene som van
f 1C00C00 uit do batige s-lcten van vioegero Indische
diensten beschikbaar gesteld, opdat reeds dadelijk zou
kunnen worden begonnen met den bouw van een spoorweg ter verbinding van Soerabaija, Pasoeroean en Malang,
en opdat opnemingen zouden kunnen worden gedaan ter
bepaling van het beste tracé" voor een spoorweg ter verbinding van Batavia mot Bandong.
Aangezien reeds tijdens de behandeling van het wetsonlwerp de eventuele uitvoering der wet zoo veel mogelijk
was voorbereid, kon reeds spoedig na hare afkondiging
het aanvankelijk voor de werken op Java gevorderde
technisch personeel ter beschikking van do Indische Regering worden gesteld. Als regel is aangenomen, dat
voor don aanleg der Staatsspoorwegen geen vaste ambtenaren, niet regt op verlof en pensioen, zouden worden
in dienst gesteld, maar slechts tijdelijke dieiistverbindtenissen zouden worden aangegaan. De voorwaarden voor
die tijdelijke dienstverbiudtenisseri zijn geregeld bij een
Koninklijk besluit van 14 April 1875, n°. 3 0 , 't welk
echter aan de Indische Regering do noodige vrijheid van
handelen laat vcor het geval dat, bijv. bij de indienststelling van ondoigeschikte beambten , andere voorwaardon
beter geacht worden. Op detachering van ambtenaren
van den waterstaat of van officieren der genio in Indie
bij do spoorwegwerken kon voorshands, mtt het oog op
het bij die diensten bestaande incompleet, niet gerekend
worden. Daarentegen is wel gerekend op de mogelijkheid
om in do behoefte aan niet-technisch personeel voor een
deel te voorzien door detachering van ambtenaren of beambten op wachtgeld.
Do 'tot dusver in dienst genomen ambtenaren zijn meest
allen reeds vroeger bij opnemingen voor of aanleg van
spoorwegen (sommigen bij de particuliere spoorwegen op
Java) werkzaam geweest. Voor de leiding der werkzaamheden is bestemd de gepensioneerde kolonel-titulair der
genie D. MAARSCHALK.
Behalve de zo hoofdambtenaar'
aan wien de titel is gegeven van hoofdingenieur, chef van
den dienst der Stnatsspoorwegen op J a v a , zijn ter beschikking van den Gouverneur-Generaal gesteld: 1 hoofdingenieur, 2 sectie-ingenieurs, 1 werktuigkundig ingenieur, 6
adjunct-ingenieurs, 4 hoofdopzigters, 2 cpzigters 1ste
klasse en 1 eerste teekenaar, terwijl aan de Indische
Regering is overgelaten om in dienst to nemen : 1 sectieingenieur, l hoof'dopzigter, 1 opzigter-machiuist, 2 opzigters 1ste kluste, 3 cpzigters 2de klasse, en do benoodigde
administratieve ambtenaren, opzigttrs 3de klasse en teekenaars. Do van hier uitgezonden ambtenaren zijn allen i»
Mei nnar Indie vertrokken, met uitzondering van 2 , die
in Augustus gevolgd zijn.
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Voor do aanschaffing van het materkei voor don spoor- ! van éon werkman, in het tweede semester C8 171. Het
weg Soornbaiju-Pasoerooan-Malang is aanvankelijk door grootsto aantal arbeiders werd gebezigd in October, nadon hoer MAARSCHALK zelvon mot behulp van eonigo molijk gemiddeld 572 daags; het kleinste in December godor hierboven bedoeld» technici het noodige vorrigt. middeld 117 daags (verg. do halljaarlijksche overzigton van
Mot den Minister van Binnenlnndscho Zaken II ovoroen- don stand dor werkzaamheden van het opriomings-personeel
gekomen dat in het vervolg do aanschaffing van materieel op Sumatra, gepubliceerd in do Javeuohi Courant van 18
zal kunnen gosehioden door tussehcnkonist van hot technisch ! Augustus 1874 en 26' Februarij 1875.)
bureau voor don aanlog der Stnatsspo inregen in Noderland . zoodat do toevoeging van oen technisch bureau aan
§ I, Particuliere spoorweijen (1).
hot Departement van Koloniën vooreerst vermeden wordt.
Uo regeling der verhouding van don hoofdingenieur,
chef van den dienst dor SUatsspoorwegen op J a v a , tot
In het vorig verslag is melding gemaakt van de afwijzing
de directio der burgerlijke openbaro werken, hoeft oen van tweo voorstellen der Nodorlandsch-Indische Spoorwegonderwerp van naauwgezet overleg met do Indische Rogo- maatschappy tot wijziging der concessie Samarang-Vorstenring uitgemaakt. Daarbij is op don voorgrond gesteld dat landen , ten doel hebbende om haar in do gelegenheid to
het mogelijke moest worden gedaan , om to vermijden al stollon: 1°. haro schuld aan den Staat aanvankelijk minder snol
wat eonigerinato tot omslag en vertraging der work- (later sneller) af to lossen ; 2°. ook «Ie kosten der vcrmeerzaamhodon voor den spoorwegbouw zou kunnen leidon.
derinij van haar materiool ten laste der exploitatierekening
(namelijk van hot fonds tot vernieuwing van het materieel)
De voortgang der spoorweg-opnemingen op S u m a t r a , te brongen. Na do afwijzing dier voorstellen hebben de
onder do leiding van den ingenieur J. L. CLI'YSENAER , aundeolhouders den 27ston October 1874 besloten tot het
ofschoon dikwijls belemmerd door ongunstig w e e r e n ziekte uangaau eoner leening van f 6 millioon , rentende t1/» pet.
onder het opzigtcrs-personeel , levert slof tot tevredenheid. ' s j a a r s en in 90 jaren al te lossen, üezo leening moet
Ten einde spoedig tot practischo resultaten te geraken , dienen : 1°. om de leeningen af te lossen , die zijn aangegaan
bleven voor 's hands alle krachten gewijd aan het zoeken in 1867 en 1871 (do laatste tegen 5 per cent) ; 2C. om
eener spoorwegverbinding van hot Oinbilien-kolenveld naar de koston te bestrijden die voor vermeerdering van materieel
de westkust. Behalve do Troessan-baai is ook do Bran- van vervoer en uitbreiding van stations en andei e werken
dewijnsbaai, meer in de nabijheid van P a d a n g , gebleken te maken zijn. Voor dit laatste doel zullen, na aflossing
als afvoerhuven in aanmerking te kunnen komen. Kr is der beide sub 1°. genoemde leeuiugen , ongoveer 1 i millioen
daarom besloten om , van Soebang in hot gebergte af, overblijven. De gelegenheid is opengesteld om de obligazoowel in de eene als in do andere rigting oen spoorweg tion van do nieuwe leening tegen aandeelen te verwisselen,
te ontwerpen, om later oene keuze to kunnen doen. Reeds en in verbnr.d daarmede is het aundeelen-kapitaal . met
is men met de opnemingen en met het gedetailleerd onder- wijziging dor statuten (waartoe bij Koninklijk beilnit van
zoek van beide baaijen zoo ver gevorderd, dat do heer 11 December 1874 bewilliging is verleend), van 10 op
CI.ÜYSENAER nog vóór het eindo van dit j a a r zijn uit- 16 millioen gulden gebragt.
gewerkt rapport hoopt in te dienen, vergezeld van do
Do straks bedoelde 5-perconts-leening van 1871 (ten
noodige bescheiden , begrootingen on kaarten , zoodat nlsbedrage
van f 8 980300) was op 1 April jl., op enkele nog
don eeno beslissing omtrent den aanleg van een spoorweg
tusschen het Ombilien-kolenveld en de westkust zal kunnen niet aangeboden obligation n a , a/gelost. Van de 4V,-percents-leeuing van 1867, die bij jaarlijksehe uitloting wordt
genomen worden.
afgelost, zijn thans nog 1803 obligatien in omloop. Van
Wegens gebrek aan personeel, deels door de late aan- do obligatien der nieuwe leening werden er 5 tegen aankomst dor van J a v a verwachte opzigters, doels ten gevolgo deolen verwisseld.
van ziekte , is do vorming eener derde opneming3-brigude
Bij Koninklijk besluit van 21 Maart 1875 i s , te rekenen
(zie 't vorig verslag , bladz. 132) tot in 't laatst van N o - van 1 Januarij 1876 , ingetrokken de 2do alinea van art.
vembor 1874 verschoven moeten worden. Voorloopig slechts 25 der concessie Samarang-Vorstenlnnlen , waarbij aan
zamengesteld uit 1 ingenieur en 2 opzigtor3, is zij toen don Staat de bevoegdheid was toegekend om door de spoorbelast geworden met eene globale opneming in de P a - wogmaatschappij de kosten van het regeringstoezigt te doen
dangsche Bovenlanden. Het doel dezer opneming, die mot vergoeden tot een maximum van 3/ per mille van de aanlegt
meer kracht geschieden zal, zoodra de detail-opnemingen kosten van den spoorweg, dus f 12 750. Terwijl in vroegere
voor den spoorweg kolenveld-westkust beëindigd zullen jaren eeno veel geringere som van de maatschappij was
zijn, is om na te gaan op welke wijzo de Padangsche gevorderd , werd haar over 1873 het maximum van f 12 750
Bovenlanden in de voordeden eener spoorweggemoonschap in rekening gobragt, in verband met do hoogore uitgaven,
kunnen deelen , en welke rigtingen het meest zijn aan to die aan het regeringstoezigt verbonden waren geweest
bevelen.
sedert de indienststelling van het personeel, omschreven
Aan opnemingen ton behoeve van den aanleg van oen in Indisch Staatsblad 1872 , n*. 187. De maatschappij
spoorweg van het kolenveld in oostelijke rigting, om het maakte veel bezwaren tegen de betaling der genoemde som ,
in verbinding to brengen roet do Siak- of met de i n d r a - bewerende dat hot bedoelde personeel niet uitsluitend in
giri-rivier, zal vooreerst niots worden godaan. Door den dienst was voor het toezigt, waarvan in art. 25 der conheer CI.IYSESAER is berekend dat van een afvoer der ee.-sio sprake was. Van Begeriugswege is dit niet ontsteenkolen langs de Siak-rivier, wegens finantiele redenen, kend , maar opgemerkt dat dan ook van de maatschappij
nimmer sprake zal kunnen zijn. Kn wat de Indragiri* minder gevorderd werd dan wat het personeel voor bet
rivier betreft, dient vooraf onderzocht te worden of zij tot toozigt op do spoorwegdiensten aan den Staat kostte; en
afvoerweg geschikt i s , en of aan hare monding oono stapel- dat art. 25 aan do Regering uitdrukkelijk het regt gaf
plaats voor steenkolen is to maken. Zoodanig onderzoek, om , zonder eonige specificatie van gedane uitgaven, f 12 750
reeds eenmaal aangevangen , maar na den dood van den to vordoren. De maatschappij heeft ten slotto do gemijn-ingenieur DE GREVE gestaakt, is sedert bij herhaling vorderde som betaald. Intusschen is de vraag in overbevolen, maar telkens uitgesteld moeten worden , hetzij wegiug genomen of het wel aanboveling verdiende om
omdat politieke redenen het doen vun opnemingen in de van concessionarissen restitutie te blijven vorderen van
binnenlanden onraadzaam deden achten, hetzij omdat geen hetgeen de Regering betaalt voor het personeel dat van
schepen beschikbaar waren voor de opnemingen in den harentwege toezigt op hunne handelingen uitoefent. Die
riviermond. Trouwens is er geen haast bij dit onderzoek, vraag heeft de Regoring gemeend ontkennend te moeten
omdat, ook naar hot oordeel der Indische Regering, een beantwoorden, on daarom is besloten tot intrekking der
spoorweg van hot Ombilionvold in oostelijke rigting toch aangehaalde bepaling van do concessie Samurang-Vorstenniet kan worden aangelegd vóór dat do lijn van do west- landen , — eene bepaling die niet werd opgenomen in de
kust naar het Ombilienveld gereed is.
Gedurende het geheelo j a a r 1871, met uitzondei ing al(1) De hier volgende mededeclingcn zijn grootendeels ontleend
leen van den poeasa-tijd, kon een genoegzaam aantal vrije
liet verslag van den gonvenicriicnts commissaris bjj de Xederarbeiders voor de werkzaamheden bij de spoorwegopnc- aan
landsch-Indischc .Spoorwegmaatschappij hier te lande. Als zoodanig
mingen op Sumatra vorkregen worden. In ' et eerste half- trad den lsten October 1874 de luitenant-generaal VAX SWIKTKX
j a a r werden aan de opneming besteed 59 085 dagen arbeid weder op (vergelyk de noot op Ha, 152 van het vorig versla?).
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concessie Balavia-Biiiicuzoig, waarschijnlijk omdat zij
n e d a tijdens liet rerleenen dier concessie minder doelmatig
werd geacht. Daar liij de Wetten op de Indische middolun Voor 1874 en 1875 op oeno bijdrage van de spoorwegmaatschappij als restitutie dor kosten vnn hot regerings*
toezigt gerekend was, kon voor die beido jaren van de
restitutie nog niet worden afgezien , maar is deze beperkt
tot i' 4250 voor elk jaar.
Bij hot reglement op de spoorwegdiensten {Indisch Staalsblad 1866, ii°. 132) is voorgeschreven dut do naiikondi-

gingen betreffende dienstregelingen, vrachtprijzen, enz.,
moeten gesehioden in hot Nederlandsen, Maleisch, J a vaansch en Chlneench. Daar echter in de residentie
Batavia de afkondigingen in de twee laatstbedoelde talon
geheel nnnoodlg weiden geacht, is bij Indisch Staatsblad
1 .s7 4 , i i . ^57 bepaald i dat op den spoorweg Batavia*
Buitenzoig volstaan kan worden mei alkondigiugen in het
Nederlandseh en Maloisch.
liet vervoor op do lijnen Samaraug-Vorsteiilanden en
Batavia-Buiteuzorg is in 1874 weder aanmerkelijk toegcïiomon. Da ontvangsten , mot die van 1873 vergeleken,
vermeerderden bij de eerste lijn met 13 percent , bij de
tweode mot 21 percent. De exploitatie-kosten blyven
matig, hoezeer die voor do lijn Samarang-Vorstenlanden
aanzienlijker zijn geweest dan in vroegere j a r e n , 't geen
gedeeltelijk hieraan is toe te schrijven dat buitengewone
herstellingen aan den weg en aan de rijtuigen zijn noodig
geweest, vooral tengevolge van de vele regens, on gedeeltelijk aan do hooge prijzen der steenkolen to wijten
is. Voor de lijn Samarang-Vorstenlanden bedroegen de
exploitatiekosten 49.3 percent van de bruto ontvaugst;
voor de lijn Batavia-Buitenzorg 46.4 percent. De winst
op de laatstgenoemde lijn bedroeg in hot tweede j a a r der
exploitatie reeds 5 3 / 4 percent van het kapitaal van aanleg.
Nadere bijzonderheden omtrent elke der beide lijnen volgen
hieronder.
1°.

Samarang-Vorstenlanden.

Do exploitatie heeft plaats gehad over do goheele lengte
van den spoorweg (203 kilometers); alleen de hoofdlijn
\1GG kilonieters) is winstgevend ; de berglijn (37 kilometers)
wordt nog met verlies geëxploiteerd. Do definitieve opneming vau den geheelen spoorweg, bedoeld bij do laatste
alinea van art. 24 der concessie, vond in Mei 1874
plaats , en gaf slechts aanleiding tot enkele opmerkingen
betreffende punten vau zeer ondergeschikten a a r d , waarin
van de oorspronkelijke projecten was afgowoken.
Van do voedings wogen is nog slechts de verbinding der
halte Delangoe met de kampong van dien naam (aan den
greoteu postweg tusschen Solo en Djokjo) tot stand gekomen. W a t de vroeger besproken voedingswegen in de
residentie Samarang betreft, dien van Kapong naar de
halte Taugoeng en dien van Godong naar de halte Telawa
(zie het verslag van 1871 bladz. 115), is in het laatst van
1874 het navolgendo uit de Indische berigten gebleken.
Omtrent do doelmatigheid van den eerstbedoelden weg
was twijfel gerezen en door de ambtenaren van het binnenlandsch bestuur werd no; onderzoek gedaan naar een anderen
meer geschikten voedingsweg in die rigting. Aangaande de
verdere alwerking van don tweeden weg , — reeds sedert geruimen lijd (in becrendiensl) tot op de helft voltooid , doch
sedert in verband met den nood waarin de Domakscho
bevolking verkeerd had, niot voortgezet — , moest nog overleg
plaats hebben met den eerstaanwezend ingenieur in Samarang
en , omdat de weg over Solo'sch gebied loopt, mot den
ïesident van Soerakarta. liet plan van een achttal landhuurdors in Soerakarta om een voeding3weg aan to leggen van het Zuidergebergte naar het station Tjepper,
waaraan de Indische Regering reeds in November 1873
hare goedkeuring had gehecht, schijnt buiten uitvoering
te zullen blijven , ten gevolge van het tusschen de ontwerpers ontstaan veracht! van gevvulcn ovor de wonschelijkheid van den weg. Kchter was door den Soesoehuenan
de aanleg bevolen van een weg, die eenigermate oen voedingsweg van den spoorweg zou kunnen worden, namelijk
van Soekohardjo, de hoofdplaats van het onderregentschap
L a r a n g a n , naar het station Delangoe. Overigens was in
Soerakarta nog van twee zich aan den spoorweg aanslui-

tenil) weten do aanleg in overweging , namulijk

van het

district Masssrao (in hetielfde ondorreientsobap) naar hal
station Klatton on van Manknong (ICoengkoeng) naar
Djenkilon. Voor Djokjokarta wordt voor's hands alloen
melding gemaakt van een weg van Djelupan (westelijk van
do hoofdplaats Djokjokarta aan den grooion weg naar
Poerworedjo) naar post Bootok , tot welks aanleg in
Januarij 1875 door de Indi:-cho Regering, niet het oog op
Indisch Staatsblad 1835. n°. 15, do voroischte toestemming
is verleend. In don aanvang van dit j a a r is do zorg voor
den aanleg of do verbetering van voedingswegen wederom
mot aandrang aan do Indische Uegering aanbevolen.
In Mei 1874 werd, op hel verzoek van do spoorwogïnaatschappij , door de Indische Regering bepaald dat do
stations Broemboong en Bringin voortaan als halten zouden worden beschouwd.
Het toezigt langs den weg is niet voldoendo om diefstallen to voorkomen ; in 1874 worden een groot aantal
telegraaf" eu mijlpalen, hellingwijzers, sluitboomen enz.
ontvreomd.
Ten gevolge van do zware regens , dio ook gedurondo
een groot gedeelte van don droogon moesson gevallen
zijn , hebben vele afschuiviugen en verzakkingen plaats
gehad , doch zij werden steeds mot spoed hersteld, zoodat
de dienst daardoor weinig vertraging ondervond. De weg,
de kuustwerken en de gebouwen ondergingen do noodige
reparatién en werden in goeden staat onderhouden. Er
werden 281 spoorstaven en 4250 dwarsliggers verwisseld.
liet rollend materieel bestond bij het eindo van 1874
uit 18 locomotieven, waaronder 2 werk-locomotiovon,
57 rijtuigon , waaronder 11 bagagewagens , en 261 goederen-, vee-, ballast", platte en andere wagens, alle,
mot uitzondering van de paarden- en veewagens, mot 10
ton ladingsvermogen.
In hot afgeloopen jaar werden afgologd door de locomotievon 491 158, door de rijtuigen en bagagewagens
1 721 903 en door de andere wagens 2 618 940 kilometers.
Er werden 3230 ton steenkolen verbruikt, tot den prijs
van f 33 12 per ton.
De geregelde gang van don dienst werd slechts nu en
dan gedurende enkele uren vertraagd door beschadiging
der b a a n , of gebreken van de locomotieven en wagens.
Edn deraillement vond plaats ton govolgo van het ovorrijdou van een buffel. Daarbij word eene Javaansche vrouw
ernstig en worden drio inlanders ligt gewond. Door eigen
schuld werden 3 mannen, 3 vrouwen en 1 kind overreden.
Terwijl de bijlagen I J en Z vergelijkende opgaven bovatten betreffende hot vervoer van reizigers en goedoren
van 1867 tot 1874, zoomede eeno statistiek van het vervoer
in de verschillende maanden van 1874, volgen hieronder
do voornaamste cijfers betreffende het vervoer over het
geheele jaar 1874.

Aantal.

Ueizigors
»

»

1ste klasse
2dj

»

8de

»

4do

»(1)
. . . .
. . . .

Militairen
Gevangenen

Totaal

.

.

6
31
367
374
11
3

654
140
975
427
034
545

794 775

f

f

31820,40
88 796,95
297 755,84
37 795,92
12 257,45
4 079,59
475 5(16,15

(Tonnen.)

Koopmansgoederen.
.

105 037
5 534

Totaal . .

110 571

Voor particulieren.
Dieristgoederon. .

Opbrengst.

f 1 190 804.54
27 167,02
f

1217 971,56

(1) Dit afa de reizigers, die in de rn tuigen 3de klasse (voor
zoover er plaats is) tegen verlaagd tarief van eenig station tot het
eerstvolgende reizen.
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Kr werden o. a. afgevoerd 19 191 t o n s u i k j r , 10 064 ton
koffij, 1059 ton tabak, 536 ton indigo, In vergelijking met
1873 nam de afvoer van suiker met 25 000 pikols , van koffij
met ruim 63000 pikols, van tabak met 463 ton toe. Het
vervoer van suiker zou grooter zijn geweest wanneer de
productie niet door den aanhoudenden regen geleden had.
De toeneming van het koffij vervoer is voor een deel hieraan toe te schrijven, dat nu voor het eerst koffij uitKadoe
en Salatiga langs den spoorweg is vervoerd. Van Toentang en Willem I werden 1030 ton aangebragt, legen
131 in lo73 Te Poerwodadi kwam hot geheele product
van twee en de gedeeltelijke oogst van drie ondernemingen
uit Hoijolali »p den spoorweg. Uit do bojschen tusschen Tangoeng en La wang zijn 18 000 tonnen brandhout verzonden,
waarvan de helft voor Samarang bestemd was. Grind is
in groote hoeveelheden naar Samarang afgevoerd voor het

BENAMING.

SOMMEN.

Reizigers en bagage . f
Goederen, vee enz. .

479 791,03
1 241 403,45
59 333,235

Totaal ontvangst. f 1 7 8 0 527,716

Algemeene kosten.
Weg en werken

Exploitatie

. f

.

. . . .

Totaal uitgaaf . f

In 1873 bedroegen de
ontvangsten .
uitgaven

. . . .

110 203,53 5

Pet. van
de bruto
ontvangst.

27

f

onderhoud van de rijwegen aldaar. De afvoer van rijst
bedroeg 530, do opvoer 6913 ton. Dikwijls is beweerd dat
de spoorweg nimmer het vervoer van olie tot zioh trekken
zou, wegens den beogen vrachtprijs; evenwel werden van
dit artikel 418 tonnen (driemaal moor dan in 1873) opgevoerd. De opvoer van vele artikelen van verbruik is nagenoeg stationair gebleven ; maar daarentegen zijn vole
artikelen langs den spoorweg vervoord, die vroeger een
andoren weg tiamen. D J aanzienlijke opvoer van m:ichinerien (1424 ton) wijst op eene voortdurende vermeerdering en verbetering vitu fabrieken (zie oo't lager bladz.
139 —140, b j de afdeoling n Stoomwezau").
Du uitkomsten der exploitatierekening over 1874 zijn
in de ondervolgende tabel zamengevat en vergeleken
met die over 1873.

Per jaar

Per dag

en per

en per

kilometer.

kilometer.

2 363,50

f

6,47

Per
treinmijl.

f

Aanmerkingen.

uitgaven.

n
n

6 115,29

16,75

3,61

3.3

292,28

0,80

0,17

6.1

de

1,40

69.7

100

Pet. van

f

8 771,07

f

24,02

f

5,18

f

542,87

f

1,48

f

0,32

12.5

n

16.4

1431,93

3,94

0,84

33

355 130,34

19.9

1749,41

4,79

1,03

40.5

123 128,59

6.9

606,55

1,66

0,36

14

879 144,185

49.3

2,55

100

901 383,53

50.7

290 681,72

f

4 330,76

f

11,87

f

4 440,31

12,15

2,63

n

n

7 994,98

21,90

4,91

»

748 251,445

48

3 798,24

10,40

2,33

»

826 758,865

52

4 196,74

11,50

2,58

1 575 010,31

De uitgaven zijn in grootere verhouding toegenomen dan
de ontvangsten, hetgeen, zoo als reeds is geze.'d, voornamelijk aan de hooge prijzen van de steenkolen en
aan de vele regens te wijten is. De kosten van de tractie
bedroegen dien ten gevolge per treinmijl f 0,20 meer dan
in 1873.
Het verkeer tusschen de stations van de hoofdlijn met
de berglijn is veel levendiger geworden. Ook het locaalvervuerop de berglijn is toegenomen, maar nog niet genoeg
om de exploitatiekosten der berglijn te dekken. Het locale
vervoer op de derde sectie (Solo-Djokjo) heeft ongeveer
f 500 per kilometer meer opgebragt d in in 1873.
Bij het einde van dat jaar bedroog de schuld van de
maatschappij aan den Staat de som van f 3 706 720,11 ;
daarop is in 1874 terugbetaald f 554 246,185 (1) en op nieuw
door de maatschappij van den Staat ontvangen f 765 000,
waardoor do schuld op ultimo 1874 kwam op f 3 917 473,95 5 .
(1) Van de verschuldigde som van f557 382,55* (zie vorig verslag) werden f 3136,37 in 1875 gestort.

Gedurende 1874
waren 203 kil >moters in exploitatie ,
gedurende 1873 gemiddeld 197.
Het aantal troinmijlen bedroeg in
1874 343 4 7 4 , in
1873 320 693.

•

Hierop zal in 1875 en sredealtslijk ia 1876 worden t e r u g betaald f 605 8.">>;,575 (2).
De exploitatie over 1875 leverde, voor zoover bekend ,
gunstige uitkomsten op. Volgens telegrafische opgaven zijn
vervoerd in :
Jan.
Febr.
Maart
April
Mei
Junij
July

74 538 reizigers
n
65 116
72 620
n
819 43
»
ii
73 791
»Ï
73 299
78 787
»

en 8 121 ton goederen voor f 125 118
n
» 4 770 »
»
75 105
» 9 503 i)
n
1
131184
n 7 470 >i
n
1
122 930
n 6 995 i
IJ
1
105 990
n 8 170 i
»
1
1U735
n 13 115 n
»
n
SM 526
f 939 188
of omstreeks f 191 600 meer dan in de gelijknamige
maanden van het jaar 1874.

(2) Hiervan f3136,37 over 1874 verschuldigd (zie d.: vorige
noot) en f 602720,20', uitmakende de netto winst a f DOl 383.53,
na aftrek van 12 pet. der bruto ontvangst, ingevolge art. 81 der
concessie, en Va pet. van het aauleg kapitaal, volgens art. 88.
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2°.

Batavia-Buitenzorg.

•

Deze lyn is in 1874 over hare geheele lengte (58 kilometers) in exploitatie geweest. Van de maand September
af is met gunstig gevolg een extra-trein (tegen een eenigzins verhoogd tarief) in dienst gesteld , die eiken Zaturdagnamiddag van Batavia naar Buitenzorg en eiken Maandagmorgen van Buitenzorg uuur Batavia rijilt in anderhalf uur.
Den 15den Augustus is (overeenkomstig het in 't vorig
verslag, bladz. 136, aangekondigde voornemen) het tarief
voor het vervoer van goederen der 1ste klasse verlaagd
van 16 op 14 centen per ton-kilometer , en dat van rijst
van 10 op 9 centen. Die verlaging heeft gunstig op het
vervoer gewerkt.
Weg en werken werden in goeden staat onderhouden ;
169 spoorstaven en 894 dwarsliggers werden vernieuwd.
B'rj het einde van 1874 waren aanwezig 8 locomotieven ,
37 rytuigen, waaronder 4 bagagewagens (1 tijdelijk ingerigt voor 3de klasse-rytuig), en 78 (1) andere voertuigen
met een gezamenlijk laadvermogen van 650 ton.
In het afgeloopen jaar werden afgelegd door de locomotieven 163 455, door de rijtuigen en bagagewagens 750541,
en door de andere voertuigen 534 200 kilometers.
Ongevallen van personen zyn niet voorgekomen. Tweemaal derailleerde eene locomotief' op eene draaischijf en
eenmaal een goederenwagen by het rangeren.

Reizigers 1ste klasse
M
2de
»
»
3de
»
Militairen
. . . .
Gevangenen. . . .
Totaal

BENAMING.

SOMMEN.

Reizigers en bagage .

f 284 581,60

62.1

Goederen, vee enz. .

155 732,98

33.9

18 355,92

4

Totaal ontvangst.

Algemeeno kosten.
Weg en werken .

Exploitatie

.
.

. . . .

Totaal uitgaaf .

In 1873 bedroegen de
ontvangsten . . .
uitgaven

. . . .

f 458 670,50

f

100

f

8

f

36 962,426
64 785,115

f

.

.

Koopman sgoederen:
voor particulieren . .
dienstgoederen . . .
grond en ballast. . .
Totaal

.

.

18
102
469
24

017
620
427
754
553

(2) 610 871

f

141 241,63

Per jaar

Per dag

en per

en per

kilometer.

kilometer.

4 906,58

f

Per
treinmijl.

f

13,44

Pet. van
de

Aanmerkingen.

uitgaven.

1,96

M

2 685,05

7,36

1,07

»

316,48

0,87

0,13

»

7 908,11

f

21,67

f

3,16

637,28

f

1,74

f

0,25

17.3

0,45

30.5

n

13 5

2,93

0,43

29.1

49 213,345

10.8

848,51

2,33

0,34

23.1

53.6
f

3 673,26

3,06

f

10,06

f

1,47

100

4 234,85

11,61

1,69

n

6 964,18

19,08

2,69

n

379 547,95

•

174 250,375

46

3 197,25

8,76

1,23

»

205 297,57»

54

3 766,93

10,32

1,46

n

Met eene vermeerdering van slechts 3 pet. in treinmijlen
en 6 pet. in kosten per treinmijl van de tractie is meer
vervoerd aan goederen 71 pet., aan reizigers 20 pet. De
(1) In het vorig verslag werd melding gemaakt van 85 voertuigen; dit moet zijn 75.

(3) f 282 337,04

159 626

1071,20

245 580,06

086,40
080,45
707,70
050,46
412,03

115171,74
4 621,39
21 448,50

14.1

f

19
70
189
3

f

62 129,555

46.4

f

(Tonnen).
21586
1781
136 259

1 116,27

f 213 090,44

Opbrengst.

Er werden onder anderen afgevoerd 117 ton suiker, 472
ton koffij, 1305 ton thee, 7124 ton ry'st. De suiker was
voor de inlandsche markt; de koffij kwam voor een gedeelte vim de gouvernements-aanplantingen in Tjiandjoer,
de vervoerde hoeveelheid thee bedroeg meer dan het dubbele
van het vorige jaar; de ry'st wordt sedert de verlaging
van het tarief' nagenoeg uitsluitend over den spoorweg vervoerd. De opvoer van artikelen voor den kleinhandel en
van bouwmaterialen is zeer toegenomen.
De uitkomsten der exploitatie over 1874, in vergelijking
met die over 1873, blijken uit den volgenden staat.

Het maandelijksch vervoer blijkt uit de bijlage Z. Hier
volgen eenige cyfers over het geheele jaar 1874.

Pet. van
de bruto
ontvangst.

Aantal.

In 1874 waren 58
kilometers in exploitatie, in 1873 gemiddeld 54%.
In 1874 werden
145 208 treinmijlen
afgelegd, in 1873
140 750.

treinen waren derhalve in 1873 te weinig beladen, en het
was een voordeel voor de exploitatie dat op den weg een
(2) Van de/en werden in omnibus-treinen (tusschen Batavia en
Meester-Cornelis) vervoerd 10535 reizigers 1ste kl., 85229 2de kl.,
263 690 3de kl., 22 705 militairen en 4 gevangenen.
(3) Hiervan werd met de omnibus-treinen ontvangen f 65271,38.

Koloniaal verslag van 1 8 7 5 .
«in al spoor was aangelegd. Zelf* IJ ij bet veel grooter vervoer
van 1874 waren de treinen nog voldoende voor du aangeliodene hoeveelheden, en leveide de exploitatie|gunstiger uitIn Januarij

zijn vervoerd

komst op dan bij een broeder spoor het geval zou geweest zijn.
De tot dusver bekende uitkomsten van de exploitatie in
1875 zrjn weder gunstig.

44 353 reizigers en

8 326 ton goederen voor

. . . . . .

f

31753

» Februarij

i

»

48 878

»

»

6 518 n

»

•

34 259

l

-

n

48 767

»

•>

4 362 »

i

»

40 980

I

»

51883

»

»

5 361 I

•

»

39 732

Maart

» April
i

Mei

n

»

51970

•

»

3 355 »

i

»

41813

» Juny

»

»

50 810

»

»

7 014 »

»

»

43 076

» July

»

>

53 114

»

i

4 913 »

•>

i

45 271
f

of p. m. f 17 000 meer dan in de gelijknamige maanden
van het jaar 1874.
§ 3.

Concessie-aanvragen.

Nadat by de wet van 6 April 1875 (Staatsblad n c . 61)
tot den aanleg van Staatsspoorwegen op Java was besloten, kon uit den aard der zaak van het verleenen van
concessien, waarbij rentegarantie of andere Staatshulp werd
toegezegd, vnor's hands geen sprake meer zijn. Voor zooveel
noodig, is dit (12 April) ter kennis van belanghebbenden
gobragt, in beschikking op de concessie- aanvragen, die
blijkens vorige verslagen bij de Regering ontvangen waren.
Ook de Nederlandsch-Indisehe spoorwegmaatschappij ontving zoodanige beschikking, naar aanleiding van eene door
haar ingediende aanvraag om concessie voor de uitbreiding
van de lyn Samarang—Vorstenlanden naar twee kanten,
naar Madioen en naar Poerworedjo (Bagelen). De maatschappij wenddo zich echter den 21 sten Julijjl. tot de Regering niet de vraag, of'deze genegen was om voorstellen omtrent
den aanleg van spoorwegen in midden-Java in overweging
te nemen. Haar is (4 Augustus) geantwoord, dat geen
aanleiding gevonden werd om in de beschikking van 12
April eene wijzising te brengen; maar dat het haar vrij
stond om , als zy meende voorstellen te kunnen doen die
voor de Regering — na de door de Wetgevende Magt genomen beslissing — aannemelijk te achten waren , deze in
te dienen , en dat ze met zorg zouden worden onderzocht.
Onlangs i s , in verband met het Koninklijk besluit in
Indisch Staatsblad 1872, n°. 183 , bij de Regering hier te
lande aanhangig gemaakt een door den heer L. VAN W O U DRICHKM

VAN V L I E T in April j l . aan den

Gouverneur-

Generaal ingediend voorstel betreffende den bouw van spoorwegen over geheel Java a forfuit door Amerikaansche
aannemers. Afgescheiden van de bedenkingen die te maken
waren tegen de onvolledigheid en onderlinge tegenstrijdigheid der stukken, door den heer VAN VLIET overgelegd ten
bewijze dat hij in Amerika soliede gegadigden voor de uitvoering van het door hem ontworpen plan van spoorwegbouw gevonden had , zijn er geen termen gevonden om
zijn voorstel in overweging te nemen , dewijl ilit slechts tot
schade zou kunnen strekken van de voortvarende uitvoering
der beslissing van de Wetgevende M a g t , en dewijl bij de
Regering de overtuiging bestaat dut do bij do wet van 6
April 1875 aangewezen weg de eonige i s , die met zekerheid tot het verkrijgen der op J a v a benoodigde spoorwegen
leiden kan.
In den loop van 1874 werd door een drietal personen
aan ile Indische Regering gevraagd: 1°. concessie voor den
aanleg en de exploitatie van eeu spoorweg tot vervoer van
goederen en personen binnen de stad Samarang en van
daar over Demak naar Tengelles in J a p a r a ; 2°. deprioriteit voor eene concessie om de bestaande lijn door te
trekken tot Patti en Joana, en om haar door zijlijnen in
verbinding te brengen met suikerfabrieken of andere industiiële ondernemingen in het gewest-Japara. Deze aanvraag is nog by do Indische autoriteiten in behandeling.
§ 4. P aardenspoorwegen (tramway's).
Aan de exploitatie van den paardenspoorweg door de
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stad en voorsteden van Batavia naar Meester-Cornelis,
welke in het begin van 1874 (zie vorig verslag) in andere
handen overging , is sedert veel zorg gewijd ; het voortdurend bestaan van dit vervoermiddel schijnt — niettegenstaande de concurrentie van den stoomspoorweg on
van de steeds talrijker wordende karren op veeren — verzekerd, daar er steeds door Kuropeanen zoowel als inlanders een ruim gebruik van gemaakt wordt.
§ 5.

Transportkabels.

Aan de concessie voor den aanleg en de exploitatie van
een transportkubel van Padang naar Paniugahan (I J adangsche Bovenlanden), blijkens het vorig verslag aan den
heer J . SLUITER verleend , is geen gevolg gegeven , d a a r
de concessionaris het benoodigde kapitaal niet heeft k n n nen vinden.
Ware dio concessie uitgevoerd , dan zou eene oplossing
zijn gegeven aan het vraagstuk, of het mogelijk is in een
terrein als dat vnn de Padangsche Bovenlanden op groote
afstanden goederen per transportkabel te vervoeren. Nu
dit niet is geschied, is bij de Regering de vraag gerezen, of
het Gouvernement niet zelf eene proef behoort te nemen ,
met het oog op de wenschelijkheid eener spoedige ontginning van het Ömbilien-steenkolen veld Moet die ontginning
wachten op de voltooijing van den afvoer-spoorweg, dan
zal zij nog in verscheidene jaren geen aanvang kunnen
nemen. Een transportkabel ware spoediger tot stand te
brengen , en als dit vervoermiddel in de bedoelde streek
werkelijk bruikbaar is , verdient het voorzeker aanbeveling
om het te benuttigen in afwachting van het tot stand
komen van een spoorweg. Het is voorgekomen dat er
wel termen zijn om tot eeno proefneming van gouverneinentswege over te gaan , tenzij er redenen roogten worden
eevonden om reeds bij voorbaat — bijv. op grond van de
thans door de spoorwegopnemingen verkregen terreinkennis — het gebruik van den transportkabel Ie ontraden.
Hieromtrent zyn uit Indie inlichtingen gevraagd.
IV.

STOOMWEZKN.

Het toezigt der Regering in Nederlandsch Indie op hot
gebruik van stoomtoestellen werd sedert Januarij 1874
uitgeoefend overeenkomstig de voorschriften on bepalingen
van het op 1 Januarij van dat j a a r in werking getreden
reglement in Indisch Staatsblad lö73 n°. 218. Daar genoemd reglement alleen betrekking heeft op het gebruik
van stoomketels, on mitsdien het toezigt op stoomwerktuigen , dat voorgeschreven was bij het vroegere reglement
(Indisch Staatsblad 1852 n°. 2 0 ) , heeft opgehouden te bestaan , kan niet worden voortgegaan met het doen v a n o p gaven , gelijk die in vroegere verslagen voorkwamen , van
het aantal en vermogen der gebezigde stooniwerktuigen maar
wordt in stede daarvan thans als bijlage AA. een staat
overgelegd van de aanwezige stoomketels, met opgave van
hunne verwarmende oppervlakte in vierkante meters. Met
behulp van staten als deze kan trouwens met meer juisthei 1 de vooruitgang in de aanwending van stoomkracht
worden nagegaan.
Op den voet van het nieuwe reglement werden door den
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direcieur der burgerlijke openbare werken gedurent^ het
jaur 1874 100 acten vun vergunning verleend tot gebruik
van 114 stoomketels, w a a r v a n 1.15 nieuwe en 9 gewijzigde
ot' verplaatHto. Van da 1.15 nieuwe stoomketols waren 115
geplaatst in suikerfabrieken, 8 in kunstiis-fabriekon , 2 in
arwkctokerlfen, 2 in werk plaat M O , 2 bij contrifugnalponipon on 11 in stoomschopen.
Het getal der vergunnings-acten , sedert 1853 tot en met
1874 verleend, bedroeg 8 8 4 , waarvan op 1 Januarij 1875
nog van kracht waren voor in gebruik zijnde stoomketels
6 5 3 , en vnnr nog aanwezige doch buiten werking gestelde
ketels 26. Niettegenstaande het steeds belangrijk toenemend
gebruik van stoomki t e l s , hebben daarbij in 1874 geen
onheilen plaats gevonden. Ook werden geene overtredingen geconstateerd, die de toepassing der in het reglement
opgenomen strafbepalingen noodig maakten.
Bij de in het vorig verslag tor sprake gebragte organisatie van den dienst van het stoomwozen (Indisch
Staatsblad
1 8 7 4 , n°. 116) is aan den directeur der burgerlijke openbare werken de bevoegdheid gegeven o m , op voorstel van
den hoofdingoniour, chef van bedoelden dienst en gevestigd
te B a t a v i a , de standplaatsen der overige ingenieurs te
regelen. Dientengevolge i s door genoemden directeur (12
N o v e m b e r 1874) bepaald, dat de ingenieur der 3de klasse
t e Hatavia (bij het bureau van den hoofdingenieur), de
ingenieur der 2de klasse te Samarang en de ingenieur der
l s t e klasse te Soerabaija gevestigd zal zijn, de eerste voor
den dienst in de g e w e s t e n B a t a v i a , B a n t a m , K r a w a n g ,
P r e a n g e r regentschappen en Cheribon (lste afdeeling), de
t w e e d e voor den dienst in de gewesten Samarang, J a p a r a ,
S o e r a k a r t a , Djokjokarta, K a d o e , B a g e l e n , B a n j o e m a s ,
Pokalongan en Tagal (2de afdeeling), de derde voor den
dienst in de gewesten Soerabaija, M a d u r a , P a s o e r o e a n ,
P r o b o l i n g g o , B e z o e k i , B a n j o e w a n g i , K e d i r i , Madioen en
Rembang (3de afdeeling); terwijl aan den hoofdingenieur
de bevoegdheid is toegekend o m , waar de belangen van
den dienst zulks v o r d e r e n , aan do ingenieurs mede op te
dragen het doen van inspectien van stoomtoestellen opgerigt buiten den kring hunner aangewezen afdeelingen.
In September 1874 werd in Indie gelegonheid gegeven
tot het afleggen van het examen van ingenieur voor het
s t o o m w e z e n , overeenkomstig de voorschriften vervat in
Indisch Staatsblad 1 8 7 4 , n°. 7 0 . A a n dat examen namen
t w e e candidaten d e e l , w a a r v a n een slaagde.
Daardoor
kon de blijkens het vorig verslag sedert 1872 bestaande
vacature worden aangevuld. Certilicaten van bokwaamheid wei d e n , na afgelegd practisch examen , in 1874 uitgereikt aan 29 personen (11 machinisten, 11 machinedrijvers, 1 locomotief-drijver en 6 stokers).
V.

POSTERIJEN

EN

TELEGRAFIE.

D e zamensmelting van de diensten der posterijen en
der telegrafie, w e l k e sedert 1873 (zie bet verslag van
dat j a a r , bladz. 156) geleidelijk werd voorbereid door de
vereeniging van post- en telegraaf kantoren, naarmate men
do beschikking kreeg over ambtenaren die zich voor de
beide diensten bekwaam hadden g e m a a k t , verkreeg in
Maart j l . haar beslag door de organisatie van het pers o n e e l , w e l k e is opgenomen in Indisch Staatsblad 1875,
n". 7 2 . Daarbij is de leiding dor \ereenigde. diensten, onder
don directeur der burgerlijke openbare w e r k e n , opgedragon aan een hoofdinspecteur. A l s zoodanig trad op de
vroegere hoofdingenieur, chef der afdeeling telegrafie, w i e n s
betrekking bij de organisatie w a s vervallen , evenzeer als
die van den inspecteur, chef der afdeeling posterijen. Onder
den hoofdinspecteur zyn voorts werkzaam inspecteurs,
adjunct-ii.specteurs en commiezen bij den post- en telegraafdienst;
de vroegere benamingen van
ingenieur,
adjunct-ingenieur e n z . , die slechts op één der beide diensten
betrekking konden hebben, zijn dus afgeschaft.
H a d reeds vroeger de vereeniging van post- en t e l e graafkantoren de gelegenheid geopend o m , zonder zoo
aanzienlijke uitaaveu te doen als anders onvermijdelijk
zouden geweest zijn, den postdienst uit te breiden, de
finantiële positie der ambtenaren bij de posterijen te verbeteren en tevens het aantal telegraaf kantoren te v e r m e e r deren , ook bij de definitieve organisatie van het personeel,
zoo even bedoeld , kon w e d e r o m , zonder vermeerdering van
u i t g a v e n , eeno hoogst noodige verbetering in do rangsver-

houding der mindere ambtenaren gebragt on eene uitbreiding aan den post- en telegraafdienst gegeven worden.
Immers konden (nadat reeds in 1874 3 hulppostkantoren —
te Blitar, Bondowosso en Loomadjang — tot postkantoren
Verhoren waren) nog 5 liulppo«tknntoron — te O e n a r a n g ,
Biijolitli, P a d a n g - P a n d j a n g , Lnhat en Tobit'g TVnggi —
tot postkantoren worden v e r h e v e n , op 8 p l a a t s e n — l n d r a poera, l l a u , S i n g k e l , Padang-Sidempooan , S u b l a t , M o k k o
M o k k o , Moeara Doea en Kotta Boomi—postkantoren , op 2
plaatsen — Sragen en Wonogiri—hulppostkantoren , en op
3 plaatsen — S o e m e d a n g , Kendal en Boijolali—telegraatkantoren opgerigt wordon.
N a deze uitbreiding heeft men in Indie op 4 plaatsen —
te Weltevreden (Batavia), Buitonzorg, Samarang en S o e rabaija — afgescheiden postkantoren en telegraaf kantoren
(wegons den drukken dienst); op 19 p l a a t s e n — 5 op J a v a
en Madura en 14 in de buitenbezittingen — enkel postkantorent op 1 plaats — te Soubang op J a v a — (I) enkel
een telegraaf kantoor; op 58 plaatsen — 42 op J a v a en
Madura en 16 in de buitenbezittingen — voreenigde posten telegraaf kantoren; en op 69 plaatsen — 47 op J a v a
en Madura en 22 in de buitenbezittingen — enkel hulppostkantoren
§ 1.

Brievenposterij.

D e wijzigingen in het reglement op de brievenpostery,
waarvan melding werd gemaakt op bladz. 137 van het
vorig verslag, worden gezegd gunstig te hebben gewerkt.
Onlangs i s , ook naar aanleiding van adressen v a n e e n i g e
boekhandelaren en uitgevers van druk wei ken op J a v a , in
dat reglement eene nieuwe wijziging gebragt (Indisch
Staatsblad 1 8 7 5 , n°: 152). Terwijl tot dusver het port voor
nieuwsbladen bepaald was op 1 cent per nummer of e x e m p l a a r , is het nu gesteld op 1 cent voor elke 25 gram ; en
terwijl tot dusver voor andere gedrukte stukken 5 cent
per 60 gram geheven werd , is het minimum gewigt nu
tot 20 gram teruggebragt en het port voor elke 2 0 gram
op 2 cent gesteld. D e r h a l v e is nu de in Nederland voor
de gedrukte stukken geldende wijze van portheffing toeg e p a s t , met bepaling van het bedrag van het port (volgens
den algemeen bij de posterij in Indie geldenden regel) op
het dubbel van hetgeen hier te lande geheven wordt.
D e gelegenheid tot verzending van kleine geldsommen
naar Nederland door middel van postwissels w e r d bij de
Indische postkantoren op 1 Augustus l ö 7 4 opengesteld
(Indisch Staatsblad n . 151 en 154). Van die gelegenheid
werd aanstonds een zeer ruim gebruik gemaakt ( 2 ) , z o o dat reeds spoedig de postadministratien, zoowel hier te
lande als in I n d i e , daardoor bezwaard werden. Eenigen
tijd is dit aangezien , maar toen het ten duidelijkste bleek
dat men met een door den ongunstigen stand van den
handelswissel in het leven geroepen misbruik te doen h a d , —
dat namelijk de p o s t w i s s e l s , als een goedkooper middel
van geldverzending dan de handelswissel, gebezigd werden
', om in bedragen van f 150 groote sommen over te m a k e n , —
is de Indische Begering (in J u n i j j l . ) nitgenoodigd oin het
regt op de geldverzendingen uit Indie herwaarts (tot dusver 1 percent) in die mate te verhoogen, dat geen a a n leiding tot misbruik meer zou bestaan.
In 1874 zijn met goed g e v o l g enkele pogingen a a n g e w e n d
om — overeenkomstig hetgeen reeds bij de vaststelling van
, het reglement van 1862 (Indisch Staatsblad
n°. 103 a) in
i de bedoeling heeft gelegen — de tusschenkomst van particulieren te bezigen voor het vervoer der post. Vooreerst
w e r d (te gelyk met de levering van voorspauuen aan voor
1
rekening van den lande reizende personen) het vervoer
, van postpakketten tusschen de kantoren Soerabaija, P a : soeroean , Probolinggo en M a l a n g uitbesteed voor de j a r e n
i 1 8 7 5 — 1 8 7 9 , en gegund aan een Europeeseh ingezetene
(1) Tjipannas en Lcngkong blyven hier buiten rekening, omdat
daar slechts op zekere tjjden van het jaar een telegratist wordt
geplaatst.
•
(2) In de 5 laatste maanden van 1874 werd, zoo als uit den
staat op blz. 142 blijkt, per postwissels uit Indie naar Nederland
overgemaakt f275809. Van Nederland werd naar Indie in de laatste
8 maanden van dat jaar slechts f U740 overgemaakt. (Zoo als in
het vorig verslag is gezegd, werd hier te lande de gelegenheid tot
geldverzending naar Indie reeds den lsten Mei 1874 opengesteld).

Hjjlagen.
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van 1'asoeroean , dio inschreef' voor oono vergoeding van
I'0,80 por paal en per rit. Voorts word met eon Chineesch
ingezetene van Kidiri een onderhandscli contract nangegaan betreffende het vervoor van postpakketten tusschen
de kantoren Kidiri on lilitar gedurende 1875—1877 , tegen
betaling van i' 10 per rit. Ten gevolge van deze ovoreenkomsten kon het personeel en materieel voor het briovenvervoer in do residentie Pasoeroean geheel ingetrokken,
in do residention Soerabaija, l'robolinggo en Kediri aanmerkelijk verminderd worden (Indisch Staatsblad 1(57-1,
n°. 221 en 1875, n". 8).
Nog enkele andere ondergeschikte wijzigingen van het
personeel zijn vervat in Indisch Staatsblad 1875,n°. 2G on
40. De regeling, binnen do grenzen der daarvoor toegestane sommen , van hot aantal en do bezoldiging dor inlandsche beambten bij de brieven- en paardenpostorijen
is sedert 1 Julij 1875 (Indisch Staatsblad n°. 120) ovorgolaten aan den directeur dor openbare werken , of', op diens
magtiging, aan don hoofdinspecteur van den post- en
telegraafdienst.
Daar do in het vorig verslag besproken proef met het
vervoeren van reizigers per brievenpostwagen steeds goode
uitkomsten heeft opgeleverd , is dio maatregel ook toegepast op de poslritten tus=chen Serang en Anjer (l September
1874) en tusschen Samarang en Soerabaija (l Mei 18751.
In verband met do verplaatsing van don bestuurszetel in
de residentie Oostkust van Sumatra , van Siak naar Dongkalis , is het hulppostkantoor ter laatstgenoemde plaats tot
postkantoor verheven en dat te Siak ingetrokken , doch

daarentegen eon hulpp.istkuntoor gevestigd té D j l i , waar
tot dusver do besturende ambtenaar met de postadmiuistratie
belast was. Kr zijn overwegingen aanhangig gemaakt betreflende de invoering eoner regtst rookactie maileon es •
pondontio tusschen Sumatra's Oostkust on E u r o p a , via
Singapore en 1'onang (in gelijkor voege als tusschen Kuropa
on hot veldpostkantoor to Atjeh is tot stand gabragt),
maar voor alsnog is daartoe, op grond van Rnaniiëla
bezwaren , niet ovorgegaan.
Nadat de hoofdmagt dor tweede expeditie van Atjoh naar
Java was teruggekeerd, is aldaar eon conmios der 2d«
klasso als chef van het voldpostkantoor achtergebleven ,
die boven do formatie van het personeel van den post- on
telegraafdienst gevoerd wordt.
Werd in hot vorig verslag reeds vermeld d a t , ten
gevolge dor door do Nodorlandsche en Uritscho (xouvernemonton aan de koloniale besturen verleende raagtigingen ,
tusschen de Indische Regeringen dobosturon van HritsohIndio, de Straits-Settlomen'ts , Laboenn en Hongkong
schikkingen kondon gemaakt worden betroffende de uitwisselitig der postcorrespondentie, thans kan aangeteekend
worden dat gelijke magtigingon ook verleend zijn voor
schikkingen tusschen do Indische Regering en de besturen
der liiitscho koloniën in Australië.
Bij gebreko van volledigo opgavon nit Indie betreffende
de ontvangsten en uitgaven van de brievenpostoiij in lfc74 ,
kan ditmaal alleen gegeven worden hot volgende driejarig
overzigt betreffendo hot binnen- on buitenlandsch verkeer
van brieven , drukwerken enz.
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(fl)

M e t 1 Januarij 1874 werd h.>t stelsel van begunstigde frankering ingevoerd. <Eene afzonderlijke opgaaf der gefrankeerde en ongefrankeerde binnenlandsche

{i)

Vermoedelijk zijn hieronder ook de briefkaarten begrepen (met 1 April 1874 ingevoerd).

brieven is niet ontvangen).

(e)

N o g niet opgegeven.

{d)

Volgens de opgegeven splitsing zou dit totaal 383281 moeten bedragen. D e zamentrekking der ontvangen en verzonden brieven geeft echter slechts 33310 4. H e t verschil kan voorshands n i e t worden toegelicht.
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§ 2.

Paardenpouterij.

De in 1873 mislukte uitbesteding van do levering van
voorspan aan personen , voor rekening van den lande
reizende tusschen Soerabaija, Pasoeroean, Probolinggo
on Malang en op de binnenwegen in de regentschappen
l'asooroean en Bangil, on van postpaarden voor bet vervoer
van zieke en reconvalescente militairen van het hospitaal
te Soerabaija naar dat te Malang en omgekeerd, werd
in 1874 herhaald en thans met een goeden uitslag. De
levering werd voor 1875—1879 gegund aan een ingezetene
te Pasoeroean tegen eone vergoeding van f 0,60 per span
en per paal. Op bladz. 140/141 is reeds gezegd dat dit
contract gecombineerd is met dat betreffende het vervoer
van de brievenpo6t.
In do residentie Samarang is met 1 Januarij 1875 de
gouvernementspaardonpost tusschen Salatiga en Ambarawa ,
van welke reisgelegenheid slechts een zeer beperkt gebruik
werd gemaakt , opgeheven, omdat in het vervoer van
dienstreizigers tusschen beide plaatsen goedkooper kon worden voorzien , door het leveren van voorspan tusschen
Salatiga en het naaste spoorwegstation Toentang op te
dragen aan een particulieren ondernemer — met wien ter
zake voor den tijd van drie jaren is gecontracteerd, — e n
het verder transport naar Ambarawa per spoor te doen
geschieden.
Voorstellen betreffende eene reorganisatie van de gouvernementspaardenposterij zijn nog in Indie in behandeling.
Tot verbetering van den toestand dor zongenaamdo binnenlandscbe of regentsposterij op de verschillende lijnen
waar deze bestaat (zie het verslag van 1873 bladz. 161)
is onlangs uit de kassen dier posterij eene som van f 75 000
toegestaan, zoowel voor aankoop van paarden enz. als voor
vernieuwing of uitbreiding van stallen.
Tevens is het kosteloos gebruik der binnenlandsche postery , tot dus ver slechts toegestaan aan residenten, adsistent-residenten , regenten en controleurs wanneer zij in hun
ressort voor dienstbelungen reizen , uitgestrekt tot al zoodanige reizen van ambtenaren, officieren of andere peisonen , waarvoor h u n , krachtens de bestaande bepalingen,
gouvernements-postpaarden kosteloos worden verstrekt
(April 1875). Voorts is bij Indisch Staatsblad 1875 , n°. 97,
aan do controleurs en adspirant-controleurs op J a v a , op
hunne dienstreizen binnen de afdeeling waarin zij werkzaam
zijn, het vrij gebruik van gouvernements-postpaarden toegestaan langs de wegen waar deze gestationeerd zijn.
Van eene tervanging der ter Sumatra's Westkust bestaande particuliere paardenpostery door eene gouvemements-posterij (zie het vorig verslag bladz. 140) heeft de
Indische Regering voor'shands afgezien, in afwachting van
den uitslag der spoorwegopnemingen in genoemd gewest.
De gebruikelijke opgave van de ontvangsten en uitgaven
der paardenposterij op Java is ditmaal niet uit Indie
ontvangen.
§ 3.

Telegrafie.

De lijn van Kediri naar Sitoebondo (zie vorig verslag
bladz. 141) werd in den loop van 1874 , naarmate het
daartoe noodige materieel beschikbaar kwam, geleidelijk
voltooid. Naar gelang de verschillende gedeelten dier lijn
gereed kwamen , werdon de daarin gelegen kantoren geopend en wel Blitar op den 8sten M a a r t , Malang op den
21sten Julij , Bondowosso op den 2'Jsten Julij en Loomadjang op den 22sten October 1874. De in 't vorig verslag
bedoelde tweede draad van Probolinggo naar Banjoowangi
werd tot Sitoebondo gespannen, maar niet verder doorge-

trokken , daar de bestaande draad ruim voldoendo word
geacht voor het betrekkelijk gering blijvende transitverkeer.
Do verlegging der lijn in do Iiampongsche districten en
in Palombang liep in do tweedo helft van 1874 af. Do
daarin gelegen kantoren te Kotta Boemi en Moeara Dooa
werden op den 15den November 1874 geopend en de kantoren Mengala en Batoeradja op dien dag opgeheven.
Het tijdelijk telegraafkantoor to Tjipannas werd , wegens
het verblijf van den Gouverneur-Generaal a l d a a r , van 10
Augustus tot 12 October 1874 opengesteld. Het tijdelijk kanloor te Lengkong werd gesloten op 30 April Ï874 en op
29 November daaraanvolgonde weder geopond.
Bij het einde van 1874 bodroeg de lengte der tolograaflijnen, ongerekend de 103.6 kilometers telegraafkabel
tusschen J a v a en S u m a t r a , op eerstgenoemd eiland
3514.93 kilometers, met 4657.32 kilometers draad; op
Sumatra 2023.94 kilometers met even zooveel draadlengte.
In Jnnij 1874 werd het strandeinde van den kabel te
Telok-Betong op nieuw door de witto mieren beschadigd.
Hoewel dit strandeind ter naauwernood 100 meters lang
is, terwijl de onderaardsche kabel van daar naar het
telegrnalkantoor eene lengte van 1850 meters heeft, en
door een terrein loopt waarin de witte mieren zeer
voelvuldig voorkomen , is tot dusverre het laatst bedoelde gedeelte van den kabel onbeschadigd gebleven.
De verklaring van dit verschijnsel schijnt gezocht te
moeten worden in het verschil van zamenstelling der beide
kabeleinden. Het tot driemaal toe beschadigd stuk is met
getah pertja, het onbeschadigde met caoutchouc (HOOPKR'S
core) bekleed. Op grond hiervan werd het eerste stuk
uitgesneden en door een stukje HOOPER'S kabel vervangen.
De gemoenschnp tusschen Java en Sumatra werd door
de bedoelde beschadiging geen oogenblik gestoord. N a don
afloop der horstelling bleek de isolatietoestand van den
kabel aanzienlijk verminderd te zijn, zoodat het zeker was
dat er nog eene andere kleine fout in den kabel
moest bestaan. Tot dusver is het niet noodig geoordeeld
die fout, wier plaats op 50 kilometers van Telok-Betong
bepaald i s , uit den kabel te verwijderen, aangezien zo
niet den minsten invloed op de correspondentie uitoefent,
en het zich ook niet laat aanzien dat daaruit aanleiding
tot verbreking der gemeenschap zal ontstaan. En daar het
herstellen der fout ongeveer f 10 000 zou kosten, is bet
raadzaam voorgekomen daarmede te wachten tot dat
meerdere fouten zullen te herstellen zijn, hetgeen in de
kosten weinig verschil geeft.
De telegraafkabel van Java naar Australië werkte het
geheele jaar ongestoord, terwijl op de landlijn van P o r t Darwin naar Adelaïde slechts storingen van korten duur
voorkwamen.
De gemeenschap van Java met Singapore werd acht
maal verbroken , ten gevolge van gebreken in den kabel
of van de pogingen om dien te herstellen. De gezamenlijke
duur dier storingen beliep in Mei 3 dagon en 1 u u r ; in
Junij 1 dag en 15 uren ; in Julij t dag en 14 uren ; Augustus
6 dagen en 4 uren. Bovendien werd de kabel tweemaal door
scheepsankers gebroken , waardoor de gemeenschap van
16—23 Augustus en van 11—29 December 1874 gestremd
was. Op den 17den December werd echter op het J a v a einde van den gebroken kabel, nabij den hoek van K r a wang, oen schip voor anker gelegd, en van daaruit de telegrafische gemeenschap met Sngapore onderhouden. Eens
per dag werden de telegrammen per stoomschip van dat
schip afgehaald en wederkeerig daarheen overgebragt.
De voornaamste uitkomsten zoo van het binnen- als
buitenlandsch verkeer dor gouvernements-telegrafen in
Nederlandsch Indie gedurende 1873 en 1874 zijn zamengevat in den volgeuden staat.

t * 2.]

144

Koloniaal verslag van 1 8 7 5 .

IIIJZONIIKRK

UOUVERNEMKNTSIlEKiaTEN.

HKHIÜTEN.
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»
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1873

(«).

(a) Enkele cyfers van het vorig verHlag zijn verbeterd.
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grammen, j
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2 229)

220 518

535 074

f 339 975
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(Ii) De werkelijke ontvangsten beliepen over:
1873.

1874.

f760 941 f754 847
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7 716
/
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Aanmerkingen.

waarvan als aandeelaan de „Eastern
Extcnsion Australasia and China Telegraph Company (limited) is uitbetaald. 371404 319 307
23 543

64 597

49 562
zoodat de zuivere
opbrengst bedroeg . f389537 f435 540

7 889

244 091

599 671

f 389 537

1874.
la.
Binnenlands
sche tele- Ib.
grammen, j
(c.

98 861
f
1 856)
l
153 962

254 679

619 504

f 3 8 9 088

21414

58 375

46 452

276 093

677 879

f 435 540

18 964

76 412

f

61 605

7 000
Buitenland*
sche tele- (t
grammen.

\f-

7 194}
7 220]

De ongunstige verhouding van het getal der adjunctcommiezen bij den telegraafdienst tegenover dat der
ambtenaren in de hoogere rangen, maakte het ook in 1874
moeijelijk om de vacatures in die betrekking aan te vullen.
Bij de definitieve zamensmelting der post- en telegraafdiensten is het aantal adjunct-commiezen met 23 verminderd
en zijn daarentegen zooveel meer klerken in dienst gostold, op grond dor overweging dat verschillende werkzaambeden (vooral bij den postdienst) die tot dusver door
adjunct-commiezen verrigt werden , zeer wel aan minder
ontwikkeld personeel konden worden opgedragen. In af'wachting van dien maatregel waren reeds tijdolijk klerken
in plaats van de ontbrekende adjunct-commiezen in dienst
genomen, waardoor ongelegenheden werden voorkomen.
De proeven met den HUGHES-toestel zijn, omdat daarvan
geen gunstige resultaten verkregen konden worden, op-

gegeven; de toostel schijnt voor het gebruik in Indio te
ingewikkeld en vereischt ook in het Indisch klimaat te veel
zorg. De cursus in de beoefening van den HuciiES-toestel
te Amsterdam, waaraan tot ultimo Junij j l . nog twee
Indische tolegrafi <ten deelnamen, zil dus niet meer door
dezen worden bijgewoond.
Omtrent den nieuwen toestel van MEIJER zal hier te lande
nog meer ondervinding moeten worden opgedaan, alvorens
beoordeeld kan worden of hij voor toapassing in Indie in
aanmerking kan komon.
Ten slotte is hier aan te teekenen, dat de afgevaardigde
voor Nederland op de internationale telegraaf-conferentio
te St. Potersburg, in Junij en July jl. gehouden, ook op getreden is als vertegenwoordiger van hot Indisch telegraafbestuur.
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FlNANTIEN.
Begrooting.

By besluit van 7 Dacembor 1874, n°. 16, zy'n door den
Gouverneur-Generaal nieuwe voorschriften vastgostold botroffendo do opmaking in Indio van de outwerpan dor
jaarlijksche algemeene begrooting. Daze voorschriften ,
welke reeds zooveel mogelyk zijn toegepast b j de bohandeling van de Indische ontworpan der begrooting voor
187C, hebben voornamelijk de strekking om, in opvolging
van hot bepaalde by de reorganisatie dor departemanton
van algemeen burgerlek bestuur in Nederlandsch Indie
{Indisch Staatsblad 1866, n'. 127). aan den directeur van
finantion de eigenlijke zamenstolling van de begrooting
op te dragen, waarvoor h e n de hoofden der overige
departementen van algemeen bestuur, ieiler voor zooveel
zijn departement betreft, de noodige bijdragen leveren.
Door de wijze waarop tot hiertoe de aanbieding der begrootingsontwerpen aan den Gouverneur-Generaal en het
onderzoek bij do algemeene secretarie waren geregeld,
was de directeur van finantion niet voldoende in staat
om het geheel der begrooting te overzien en invloed op
hare zamonstelting uit te oefenon.
Begrooting

van

1 8 7 5.

Door het nemen van gelijke maatregelon als zijn toegepast ten opzigte der begrotingswetten van 1873 en 1871
(vergelijk de twee laatste verslagen, blalz. 165 on 1 H ) ,
konden ook de wetten van 8 December 1871, betreffende de
begrooting van 1875 , vóór den aanvang van het begrootiogsj a a r in Indie worden afgekondigd. In Nederland had da
afkondiging plaats op 3 December 1874 (Nederlandsch Staitsblad n°'. 194 tot en met 197), en in Indie op den 3lsten
dier maand [Indisch Staatsblad n°\ 2)i tot en met 295).
De Koninklijke besluiten van 11 December 1874, n°* 22
en 2 3 , houdende, ingevolge het bepaalde bij de slotalinea
van art. 3 der comptabiliteits-wet, splitsing in artikelen
van de beide hoofdstukken der begroeting van uitgaven,
werdon openbaar gemaakt door opneming in het Indisch
Staatsblad van 1874, n " . 296 en 297.
De begrootingswetten voor 1875, gelijk zij oorspronkelijk
zija vastgesteld, wijzen in ontvangst en uitgaaf da volgende totalen aan:
Middelen in Nederland

f

Indie ,

78 340 613
Te zamen

Uitgaven in Nederland
»

» Indie .

48 842 662

.

f

127 183 275

Tot aankoop van Int marktplein Passar Sanóa te Weltovre len (Uatavia) (l)is voorts by de wet van 8Sap - .oober 1875 (Nedirlmdtch StiaiMad n n . 151) uit da batige
saldo's dor Indische diensten over 1871 on 1872 nog a i n gowezen eene som van f' 3 )0 0 0 0 , waarmede — op do
begrooting voor 1875 — zoowal het hoofdstuk der middelen
in Nederland als dat dor uitgaven in Indio is vurlioogd.
E ulolyk is, tar baatrij ling van uitgaven die ten laste
der Staitsbagro.iting komen, uit de sal lo's dor bui Ie " e noemda dienstjaren bascliikt ovar f 10 0.10 000, on uit het
saldo van 1«71 allóén, nog over ('5 048 177,37(2). [ a a t v
volging van hotgoan ia vorige j tron geschied w a s , word
voor deze beschikbairstollingon do aflealing • B j d r a ' e n
van Nederlandsch Inlie aan de mi 1 lel MI tot dokkin" van
' s R i j t s uitgaven" van hit Iste hoofdstuk dar begroniug
van 1875 met ovengenoemde sommen verhoogd , en eene
evenredige uitkeering uit meerbedoalde batige sloten opgenomen in het hoofdstuk dor middelen in Na Ierland
(wetten van 3Junij l ö 7 5 , Nederlanlsch Stn,tsblid n". 107
en 108).
Overigens is het hoofdstuk dar uitgaven in NoJarland
bij de wet van 3 J a n j 1875 (Nederlandsch Staatsblid n°. 106)
verhoogd met f 100 00 ) . wagens de kosten van vervaii"in*
van den Gouverneur-Ganeraal, en bij de reods gonoamde
wet van 8 September 1875 (Nederlandsch Staatsblad n°. 153),
met respactivelijk f 552 000 en f 852 000, wegens uitzending
van moer opium on van een grooter aantal supph iiotroopen dan waarop aanvankelijk was gerekend. Tot dekkin<"
van geen dezer verhoogingon behoefden bijzondere voorzieningen te worden genomen of voorgesteld , daar de
uitgaven ruimschoots werden opgewogen door hotgean de
opinmpacht boven de raming opbragt on door het vrijvallen van het uitgetrokken subsidie van f 100 000 vo »r de
etoomgemaen3chap met Australië (verg. blz. 104 hiorvoren).
Het hoofdstuk der uitgaven in Indie is wijders nu b
verhoogd ten gevolge van de ordonnantie van 19 M a i rIt
1875 (Indisch Stiatsblal n°. 77) — reeds bekrachtigd b j
da wet van 8 Sa.itsmber 1875 (Sederlm lich 8tacU*Uad
n°. 154) — waarbij da Gouverneur-Generaal, tor voorzianing gedurende de eerste helft van 1375 in do buitengewone uitgaven voor de in de Atjehsche wateren vereenit'de zeemagt, credieten boven de begrooting haoft
geopend tot een bedrag van f 220 000.
Tot regulansatia eenir in Indie gedane uitgaaf ad f 16 000,
waarvoor gelden waren uitgetrokken op het hoofdstak dor
uitgaven in Nederland, is bij Koninklijk besluit van 30
Junij 1875, n°. 19, (Ned. Staatsbl. n°. 128), met toepassing
van art. 30 der comptabiliteitswet, bodoald h >ofdstuk
met genoemde som verminderd tegen overschrijving van
hetzelfde bedrag op het hoofdstuk dor uitgaven in Indie.
Ter aanvulling van hetgeen in 't vorig verslag nopens
de begrootingen der drie laatst verloopan jaren is o p * e nomen, valt nog het volgendo aan te teekenen :

f 18 291 472

Begrooting

98 780 118
117 071590

Voordeelig verschil, aangewezen als bijdrage aan de Rijksmiddelen voor 1875 f

10 111 685

Onder de geraamde som voor da middelen in Nederland
is begrepen een bedrag van f 1770 0)0 wegens uitkeering
uit het beschikbaar (nader vast te stellen) overschot van
den Indischen dienst over 1871, welk bedrag op de begrooting werd gebragt tot gelijke doeleinden (buitengewone
bouw- en waterstaatswerken en buitengewone aanvulling
van bet materieel der marine in Indie), als waarvoor bij
de bagrooting voor 1874 (zie het vorig verslag, bladz. 143)
reeds eene som van f 2 420 000 uit het saldo van den
dienst van 1871 was aange wezen.
Bij de wet van 6 April 1875 (Nederlandich Staatsblad
ii°. 61) werd uit het overschot van denzelfden dienst eene
som van f 1 000 000 bastemd voor den aanleg en de opneming van spoorwegen op Java. Daartoe werd in de
raming der middelen in Nederland de hooger genoemde
uitkeering met f 1 000 000 verhoogd en de raming der
uitgaven in Nederland (Iste hoofdstuk der begrooting)
niet f 350 000, in Indie (llda hoofdstuk) in>t f 650 000.
Bij blad van de Nederlandsch e Staats-courant. —

van

1872.

Hoofdstuk I der uitgaven (Uitgaven in Nederland). I u
dit hoofdstuk, verhoogd bij do wetton van 17 Junij en 31
December 1872 (verg. het verslag van 1873, bladz. 166),
werden eonige wijzigingen gebragt bij do wet van 24 December 1873 (Nederlandsch Staatsblad n". 191), die ochter
van geon invloed waren op het eindcijfer.
Hoofdstuk I I der uitgaven (Uitgaven in Indie). Blijkons
het vorig verslag, bladz. 143, was eeno wetsvoordragt bij
de Staten-Ganeraal ainhangig tot bekrachtiging van de
verschillende credieten, tot eon gezamenlijk bedrag van
f 4 805 173, door den Gouverneur-Generaal in Dacembor
1873 geopend boven de begrooting van 1872. Ouder dagteekening van 3 Junij 1875 (N'ederlandich Staitsblad n°. 103)
werd deze voordragt tot wat verhoven, doch eerst nadat
(1) Verg. lager hoofdstuk O , afd. V.
(2) Da f 10 raillioan moesten dieaan tot inkon,) en amortisatie v*n
rentegevende Staatsschuld (wet van 6 April 1S75, HtétHtniuk Slaatttblad n'. 59). Van de so;n van f 5043177,17 was, blykens de wet
van 3 Junü 1875 UMwkuM Staatsblad n». 102), f2048 177,37 bestemd
tot dekking van het te kort op de Stadsrekeningen over de dicnstjaren 1871 ea 1872, en f 3 000000 tot dekking van de uitgaven
voor 1875, voortvloeiende uit art. 3 der wet van 18 April 1874
(Nederlandsen Staatsblad n°. 61), tot regeling en voltoojing van het
vestingstelsel hier te lande.

1875—1876.
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dauiuit waren weggevallen do credietcn ud f 801 790, bedoeld bij i!o ordonnantie van 29 December 1873 (Indisch
Staatsblad D*i 275), tot bestrijding van tekorten op de posten
wegens b< uw- en waterstuutswerkcu. Van eene bekrachtiging dezer credieten wenschte namelijk de Tweede Kamer
zicb te onthouden, in afwachting \an nadere toelichting,
welke nog van het Indisch Bestuur wordt tegemoet gozien.
Begrooting

van

187 3.

Hoofdstuk I der uitgaven (Uitgaven in Nederland). Dit
hoofdstuk, rteds verhoogd by de wet van 17 .lunij 187;i
en gewijzigd bij die van 8 «Iiiljj 1874 (zie het vorig verslag
bladz, 143), w t r nader gewijzigd by de wet van 23 December 1874 (Kedtrlandsch Staatsblad n°. 220). Ook nu had
de wyziging geen invloed op bet eindcijfer.
Do voor 1873 op f 10 427 695 geraamde bijdrage van
Nedorluiidseh-Iiidie aun de rijksmiddelm weid in December
van dat jaar tot hei volle bedrag a a n ' s l i n k s tchutkist uitgekeerd.
11> ofdstuk I I der uitgaven (Uitgaven in Indie). Van de
verschillende in 't vorig voislag reeds genoemde credieten ,
door den Gouverneur-Generaal boven de begrooting van
1873 geopend, zijn die bedoeld bij de ordonnantien in Indisch
Staatsblad 1873, n<>. 213 en S28, ad f 3 8 ( 0 0 0 0 en f280 000,
sedert bekrachtigd bij de wet va» 3 .lunij 1875 [Ntdtrlttndtch
Staatsblad n". 104|. De credieten, bij de ordonnantie in
Indisch Staatsblad J873, ii°. 202, voor geraamde hoogere
uitgaven ten bel.oeve van bouw- en wntirstaatswerken ,
geopend tot een bedrag van f 2 380 974,91', werden bij
ordonnantie van 30 December 1874 (Indisch Staatsblad
n c . 3(5) tot het teen bekende cijfer van werkelijke uitgaaf,
dat is tol f 1 024 8 4 8 , teiugj.ebragt; zij zijn evenwel, ook
tot dit vcimindeid bedrag, nog niet bij de wet bekrachtigd, dewijl nadere inlichtingen omtrent de oorzaken van
do overscl lijding der begrooting door de Tweede Kamer
verlangd zijn.
Na de in het vorig \ oitltig verbelde, zijn nog de volgende
credieten boven de Ii di.-cl.e begrooting van 1873 geopend:
bij ordonnantie van :
2 Junij 1874 (Ind.Stll.n°.
1.1 il lij

»

( »

»

146) voor een bedrag van
ranff
n 173) »

»

«

8661

n

67 282

11 Nopt. »

( »

i>

» 216)

»

»

K

»

4156

14 Dec.

»

( »

»

» 282) »

»

»

»

40 792

18

»

»

( »

»

» 281) n

»

»

»

334 244

22

»

»

( »

»

» 287) »

»

»

»

705300

29

»

»

( »

»

» 298) »

»

»

»

400000

»

»

n

( »

»

» 299) »

»

n

n

»

i>

n

( »

»

n 300)

»

»

»

rt

»

»

»

( »

»

» 301)

'i

»

»

»

12 200

30

»

»

( e

»

» 303)

»

»

»

»

124 000

n

»

»

( n

»

» 304)

»

»

»

U

235 531

28 600
1 302 000

f3 262 766
Deze credieten, bekrachtigd bij de wet van 5 Junij 1875
(Nederlandsch Staatsblad n°. 116), strekten voor ruim de
helft, namelijk voor een bedrag van f 1 636 000. tot bestrijding van uitgaven, welke indirect een gevolg waren
van den oorlog tegen Atjeh, doch niet cpden algemeenen
post van expeditiokosten konden worden aangewezen. Do
andere verhoogingen werden voor een groot deel opgewogen
door overschotten op andere posten , voornamelijk van de

oorlogs- en marino-b>'groo(irig, en overigens ruimschoots
gedekt door hetgeen de in- < n uitvoerregten boven do
raming opbragten.
Tot wyziging dienovereenkomstig
van de begrooting kon evenwel, daar de dienst reed»
was afgesloten , het voorstel niet meer worden gedaan.
11 e g r o o t i n g v a n 1 8 7 4.
Hoofdstuk I der uityaven
(Uitgaven in Nederland).
De bydrago van Nederlandsch Indie aan de rijksmiddelen
over 1874 werd in December van dat j a a r aan 's Rijks
schatkist uitgekeerd tot het bij de begrooting uitgetrokken
bedrag van f 10 544 579.
Hoofdstuk I I der uitgaven (Uitgaven in Indie). l'.ij
ordonnantie van 9 Maart 1874 (Indisch Staatsblad n°. 80)
werden door den Gouvorneur-Generaal credieten boven
do begrooting geopend tot aanvulling der voor de marine
toegestane uitgaven met een bedrag van f 740 000, in
verband met den oorlog tegen Atjeh. Deze credieten zyn
bekrachtigd by de wet van 3 Juny 1875 (Nederlandsch
Staatsblad n°. 105). De hoogere uitgaven werden opgewogen door hoogere inkomsten ter zake van den verkoop
van productt n.
Rekening. De rekeningen wegens de in Nederland gedane ontvungston en uitgaven betreffende de Indische begrootingon van 1872 pa 1873 zyn , evenals die over 1867
tot en n.et 1871 , tijdig aan de nlgtmeene rekenkamer
hier to lande ingezonden (respectivelijk in Mei 1874 en
Mei 1875). Ook de verslagen der rekenkamer betreffende
hare werkzaamheden over genoemde diensten zyn achteroenvolgens reeds alle ontvangen.
W a l den dienst in Indie betreft, hadden vóór of op 1 J a nuaiij 1875 reeds hier te lande ontvangen motten zijn de
rekeningen over de jaren aan 1873 voorafgaande. Kvenwel is nog slechts de (herziene) rekening over 1867, onder
dagteekoning van 13 October 1874 , door den GouverneurGeneraal aangeboden, vergezeld van het suppletoir verslag der algemeene rekenkamer in Indio , dd. 21 Augustus 1874. Omtrent deze rekening moesten nog enkele
inlichtingen van het Indisch Heatuur gevraagd worden ,
die in Augustus jl. zijn ontvangen ; derhalve wordt thans
eene wetsvoordragt iu gereedheid gebragt tot vaststelling
van het slot der algemeene Indische begrootingsrekoning
over 1867.
Door de nieuwe voorschriften betreffende het finantieel
beheer (zie bladz. 73 en bijl. M) hoopt men de oorzaken
to hebben weggenomen , die tot dusver tot zooveel vertraging in de opmaking der Indische rekeningen hebben
geleid. Tengevolge van de verkeerde wijze, waarop in
vorige jaren is gewerkt, kan echter het onderzoek der
begrootingsrekeningen, door de hoofden der departementen
van algemeen bestuur in Indie tot nu toe ingediend , niet
anders dan omslagtig en tijdroovend zijn. Intusschen is
uit Indio berigt dat de oplossing der verschillen met de
contróle-registers der rekenkamer thans zoo ver gevorderd
is, dat binnen kort ook de verbeterde rekening over 1868
kan worden te gomoet gezien.
§ 2.

Landskassen.

De zoo even genoemde nieuwe voorschriften omtrent
het finantieel beheer hebben ook tot verbetoring geleid
in do opinaking van de maaiidelijksche auntooningen betreffende den stand van 's lands kassen, welke aantooningen , vroeger uit gegevens zamengesteld die bij het
departement van finantien niet te controleren waren , thans
uit de rekeningen worden getrokken, hetgeen een grooteren
waarborg voor hare juistheid geeft.
De maaiidelijksche stand dier kussen gedurende 1871 kan
blijken uit het navo'gend overzigt:
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Bank-

Zilveren

TOTAAL

papier.

munt.

Zilveren

Koperen

papicr.

munt.

munt.

Op Java en Hadura f 6 037 240

f 0 788 896

f 1511355

f 13 337 490

251 935

4 622 685

94 755

4 969 375

f 5 289175

f11411580

f 1606 110

f18 306 865

KASSEN.

munt.

31 Janna ry.
f13 925 506

f 2 216 432

f25 997 498

262 395

4 998 420

97 256

6 348 071

f 10 107 895

f18 923 986

f 3 313 688

f31 345 569

„ de Buitenbezitt.

(1244 617)

(1) (1563686)

31 Augustus.

28 Februari).
f13 261859

f 2169 821

f26 648 855

319 870

4 698 730

95 476

5 114 076

f 11 537 045

f17 960 589

f 2 265 297

f31 762 931

Op Java en Hadura f11217175
„ de Buitenbezitt.

Op Java en Hadura f 4 365 080

f 7 576 920

f 1536 453

f13 478 453

332 680

4 390 395

91617

4 814 692

f 4 697 700

f11967 315

f 1 628 070

f18 293 145

„ de Buitenbezitt.

(1300152)

(1724 660)

31 Haart.

30 September.

Op Java en Hadura f10 102 805
„ de Buitenbezitt.

f12 630 056

f 2197 245

f24 930106

313 840

4 845 931

91246

6 251 017

f10 416 645

f17 475 987

f 2 288 491

f30181 123

Op Java en Hadura f 4 688140

f 8 403 321

f 1668 518

f14 759 979

362 645

4 220 042

94 626

4 677 313

f 5 050 785

f 12 623 363

f 1 763 144

f19 437 292

„ de Buitenbezitt.

(1497 760)

(1 779 868)

30 April.

31 Oetober.

Op Java en Hadura f 8 806 845
„ de Buitenbezitt.

f11717 088

f 1 990 061

f22 513 794

237 095

4 812137

100 792

5 150 024

f 9 043 740

f16 529 225

f 2 090 853

f27 663 818

Op Java en Hadura f 5 268 455

f 7 905 585

f 1 775 981

f14 950 021

325 755

4 896 457

157 347

5 379 559

f 6 594 210

f12 802 042

f 1 933 328

f20 329 580

„ de Buitenbezitt.

(1602 524)

(1788 238)

31 Hei.

30 November.

Op Java en Hadura f 8 565 295
M

de Buitenbezitt.

f10 310 434

f 1853 028

f20 728 757

179 865

4 641 373

98 641

4 919 879

f 8 745 160

f 14 951 807

f 1 951 669

f25 648 636

Op Java en Hadura f 7 044 510

f 8 444 301

f 1984 5G8

f17 473 379

422 190

4 593 833

114 899

5 130 922

f 7 466 700

f 13 038 134

f 2 099 467

f22 604 301

„ de Buitenbezitt.

(1711353)

(1449144)

30 Junü.

31 December.

Op Java en Hadura f 6 019 285
„ de Buitenbezitt.

TOTAAL.

31 Juiy.

Op Java en Hadura f 9 865 500
„ de Buitenbezitt.

Bank-

Koperen

KASSEN.

f 9 304 615

f 1559 539

f16 916439

186 935

4 608 761

95185

4 890 881

f 6 206 220

f13 913 376

f 1687 724

f21 807 320

(1383 839)

Op Java en Hadura f 8 808180

f 9 980 017

f 2 087 287

f20 875 484

363 685

4 206 073

115 420

4 685 178

f 9171865

f14186 090

f 2 202 707

f25 560 662

„ de Buitenbezitt.

( 1 768 452)

(') Het cijfer hier en b\j de volgende maanden tusschen ( ) vermeld, wijst aan hoeveel onder de opgegeven zilveren munt aan pasmunt b«grepen ia.
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De Indische kus word in do drio laatste jaren door wisseltrekking en specie-aanvoer Aangevuld AIS volgt;

ISIÏ

isri

Aan wissels afgegeven voor een
nominaal bedrag van f' 1 752 550,75,
waarvoor tegen den koers van 101 % ,
101, 1 0 0 % , 100% en 100 pet. verkregen werd:
Indisch courant.

.

f 1734 914,53

Indisch courant.

Aun specie uit Neder,
land ontvangen (a)

6 016 250,00

Aan wissels afgegeven voor een nominAal bedr»g van f 10 686 874,24 5 ,
waarvoor tegen den koers van 1 0 1 % ,
1 0 1 , 100% , 100%, 100% , 100 , 9 9 % ,
9 9 % . 9 9 % on 99 pet. verkregen werd :

Aan wissels afgegeven voor een
nominaal bedrag van f C 804 740,52,
waarvoor tegen den koers van 102 ,
1 0 1 % , 1 0 1 ' / , , 1 0 1 % , 101, 100%
lOO'/j, 100% en 100 pet. verkregen
werd :

Indisch courant .

f 6 730 234,00

. f 10 672 537,75 5

Aan specie uit Nederontvangen (uitzending van 1873) (c)

Aan specie uit Nederland ontvangen [b) . 25 346 250,00

1 0 ) 0 000,00

f 7 781 164,58
f 11 672 537,75 5

f 32 076 481,0)

(a) Hiervan f 5 600 000 aan rijksdaalders en f 4£6 250 aan Mexicaansche dollars, dezj laatsten berekend tegen
den koers waarvoor zij bij 's lands kassen worden aangenomen.
(4) HiervAn f 24 650 000 aan rijksdaalders, f 200 000 aan guldens, f 50 000 aan halve-guldens en f 446 250 aan
Mexicaansche dollars , deze laatsten berekend als voren.
(c) Hiervan f' 100 000 aan rijksdaalders, f 300 000 aan guldens en f 600 000 aan Mexicaansche dollars , deze laatsten
berekend als voren.
Naar de verschillende koersen was de wisselafgifte van 1874 verdeeld als volgt:
f

164,025

k

101% pet. waarvoor verkregen werd

f

162,00 Indisch courant.

1413 356,125

»

101

»

i

»

»

1399 362,50

»

»

539 365,12

»

100%

»

»

»

»

535 350,00

»

»

2 415 296,90

»

100%

»

»

»

»

2 403 280,50

»

»

417 992,875

»

100%

»

»

.»

»

416 950,00

»

»

2 318 954,465

»

100

»

..

,,

»

2 318 954,465

.,

»

1174 314,38

..

99%

»

»

»

»

1177 257,52

»

»

1977 420 985

»

99 %

«

»

»

1987 357,77

»

»

192 743,50

i.

99%

»

»

<>

»

194 200,00

»

»»

237 266,37

„

99

«

»

»

,,

239 663,00

i

..

f 10 686 874,24 5 Ned. courant

f 10 672 537,75 5

In 1874 werd voor gouvernements-rekening geene specie
nnar InrHe verzonden, wegens de ruime uitzending in 1873
en omdat in de behoefte van 's lands kassen op voordeeliger
voet door wisseltrekking kon worden voorzien. Ook in
1875 is tol dusver bij voorkeur van dit laatste middel
gebruik gemaakt. In stede van f 5 % millioen specie , waarf 1 160 349,10

van de uitzending gevraagd w a s , zijn namelijk slechts uit gezonden f 4 millioen aan rijksdaalders, benevens 100 000
Mexicaansche dollars, terwijl daarentegen (tot 15 Junij jl.)
aan wissels getrokken is voor een bedrag van f 7 482 527,09,
en w e l :

a

9 9 % pet waarvoor verkregen is

2 607 078,16 5

»

99 %

»

»

,

»

2 626 779,00

1239 751,95

»

99

»

»

,

n

1252 274,70

1024 728,75

»

9o%

»

»

,

462 476,215

i

98%

»

,.

9;6 37t,91

n

98 %

»

»

t

..

„

i

1764,00

i» 98

f 7 482 527,09 Ned. courant

„

f 1 166 180,00 Indisch courant

1037 700,00
469 519,00
1 0 0 3 948,00
n

1800,00

»

f 7 558 200,70

[«.

Bijlagen.
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De officiële koers van den Mexicaanschen dollar — bij
het in Decomber 1873 in Indie afgekondigde Koninklijk
besluit van 4 November 1873, n°. 12 (zie het vorig verslag
bladz. 175), roeds verlaagd van f 2.55 tot f' 2.50 — werd ,
in verband met do verdere daling der zilvorpryzen op do
Londensche markt, bij ordonnantien van 20 Septoraber 1874
en 2 Augustus 1875 [Indisch Staatsblad n°. 223 on 175), door
den Gouverneur-Generaal achtereenvolgens teruggobragtop
f 2 45 en f 2.40.
Van de gelegenheid voor particulieren om In Indie
sommen boven de f 100 over te maken door middel van
's lands kassen (verg. o. a. het verslag van 1871 , blz. 134),
werd bij voortduring ruim gebruik gemaakt.
§ 3.

Consignatiestelsel, enz.

Veilingen. Een algemeen overzigt betreffende de uitkorosten van den verkoop van gouvernements-producton
hier te lande gedurende 1874, ontleend aan de verantwoordingstukken der Nederlandscho Handelmaatschappij ,
wordt hierachter overgelegd als bijlage BB. Opgaven
nopens elke veiling in het bijzonder vinden lager eene
plaats in hoofdstuk O (zio aldaar het onderdeel » K o ff ijc u l t u u r " in afd. I , zoomede de § Tin-ontginningen in afd. II).
In een voorstel van de Indische Regering tot uitbreiding
in 1875 van den verkoop van gouvernementskoffij op Java
met 50 000 pikols, werd hier te lande niet getreden
(December 1874). Daargelaten dat de gemaakte berekeniogen , voor zoover zij met juistheid te doen waren, nog
altijd schenen te pleiten ten gunste van den verkoop in
Nederland , gold vooral de overweging d a t , met het oog
op de recente afschaffing èn van de consignatie van suiker èn van de differentiële uitvoerregten, elke verdere
inkrimping der consignatie ontijdig moest worden geacht,
zoolang niet meerdere ervaring zou kunnen zijn opgedaan
nopens den invloed dien de Nederlandsche handel en
scheepvaart van beide maati egoion zouden ondervinden. Ook
werd het noodig geacht de uitkomsten af' te wachten van

do hier te lande ingestelde onquéto betreffende den toestand der koopvaardijvloot.
Met het dool om eon einde te maken aan do mooijolijk
heid, die de ingezetenen , do gezagvoerders van naar Noderland terugkooronde schepen en andoren , in Indio gezegd
werden te ondervinden in het verkrijgen der voor hun
gebruik noodigo koffij , sodort — ten gevolge van art. 15
der comptabiliteitswet— de verkrijgbaarstelling (in kloino
hoeveelheden) bij 's lands pakhuizen was gestaakt, was
door de Indische Regering tevens het denkbeeld aangeprezen
om voortaan do inferieure koffij (op ongeveer 15 000 pikols
' s j a a r s geschat) niet meer herwaarts te zenden, maar deze,
ter voorziening in do plaatselyko behoefte, in kleine kavelingon op de hoofdplaatsen dor koffijproducerende gewesten
ten verkoop aan te biedon. Was reeds vroegor (in 1871)
een voorstel afgewezen ora jaarlijks 5000 pikols voor dat
doel te bestemmen, ook nu achtte do Regering hier to
lande, met het oog zoowol op do gewone gouvornementsveilingen te Batavia als op het van de particuliere koffijondernemingen te verkrijgen product, zoodanigen maatrogol onpoodig en daarenboven niet wenschelijk, omdat
het Gouvernement hierdoor zou afdalen tot eene bemoeijenis , die eigenaardig tot don werkkring van den kleinhandel behoort.
Bevrachtingen. Bij de in Maart tot en met July 1874
door de Nederlandsche Handelmaatschappij gehouden inschrijvingen voor de gouvernements-bevpachtingen van
Augustus tot en met December , werdon hier te lande achtereenvolgens ingehuurd 35 schepen, elk voor hoogstens 260
lasten, dat is voor 9100 lasten te zamen; terwijl door
hare f'actory te Batavia gedurende de maanden Januari)
tot en met December in ' t geheel werden ingehuurd 71
zeil- en stoomschepen, te zamen voor 15 280 lasten, hieronder niet begrepen de stoomschepen der maatschappij
« N e d e r l a n d " , aan welke in 1874 nog contractueel verzekerd was eene retourlading van 4800 lasten. Da bedongen
vrachtprijzen blijken uit onderstaande opgaaf.

INGEHUURD IN NEDERLAND.

INGEHUURD IN INDIE.

Vracht per last. (1)
Aantal

MAANDEN.

Aantal
Laagste

schepen.

lasten.

en hoogste.

Gemiddeld over
hot gehoele
aantal lasten.

Aantal

Aantal

Vracht
per last. (1)

schepen.

lasten.

Laagste
en hoogste.

»

»

»

»

2

55

»

»

»

»

»

2

232

»

9

2340

4

950

6

1560

79,65»

83,70

81,99

6

796

70,00»

75,00

7

1820

82,30»

84,40

83,02

3

583

68,75»

72,50

7

1820

82,35»

84,49

83,54

2

310

6

1560

80,00»

82,32

80,53

10

2373

70,00 a 90,00(2)

Augustus

»

»

»

»

10

2547

75,00 «110,00 (3)

September

»

»

»

»

12

3002

75,00» 84,97

October

»

»

»

»

7

1223

75,00» 80,00

November

»

»

»

»

8

1784

74,90 » 95,00 (4)

»

»

»

»

5

1425

75,00» 79,99

Januarij

,
.

Februarij

Mei .

.

December

(1)

i

•

•

•

.

l

•

f 76,90 a f 84,84

f

82,49

f'70,00 a f 72,50

77,00

Voor tin bedraagt de vracht V4 van die voor koffij. Bij de inhuringen in Indie werd echter voor den overvoer
van tin in stoomschepen en in niet met andere gouvernements-producten beladen zeilschepen f 25 a f 30 per
last besteed.

(2 en 4)
(3)

•

.

De vracht van f 90 en f 95 is betaald voor vervoer per stoomschip.

Deze vracht is betaald voor den overvoer (per zeilschip) van Menado.
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Voor de bevruchtingen van 1875 zijn hier te lande, bij
de in de maunden February tot en met Juni) gehouden
inschrijvingen, in 't geheel ingehuurd 27 schepen achtereenvolgens tegen gemiddeld f «2.38, f 82,36, f 8 1 , 9 7 ,
f 83,445 en f »3,356 per last. Omtrent.de in Indie gedurende het loopende j a a r gesloten bovilichtingen zijn nog
geen opgaven ontvangen.
Voor de inlading van koftij te Pangool, op de zuidkust
van J a v a , moest in 1874 ten aanzioh van een tweetal
schepen van het in lb72 aangenomen stelsel van gedeeltelyke bevrachting werden afgeweken , omdat het sluiten
van charterpartyen voor die plaats alleen mogelyk bleek
wanneer het innemen eener volle gouvernementslading werd
vergund. Mot het oog op reeds vroeger ondervonden bozwaren van dien aard (verg het verslag van 1873, blz 172),
is in November 1874 de factory doorloopend gemngtigd om
voor die plaatsen , waar weinig of' geen kans bestaat tot
het vorkrygen van bylading, de geheele scheep.sruimte
voor gouvernementsrekening in te huren.
Ook uit anderen hoofde bleek het wenschelyk om voor
zekere gevallen bevoegdheid te geven tot afwijking van
het stelsel van gedeeltelijke bevrachting, en wel in verband met het feit dat bij de in den laatsten tijd hier te
lande gehouden inschryvingen voor den overvoer van
gouvernementsproducten de grootere koopvaardijschepen in
mindere mate dan vroeger aangeboden werden , vermoedelijk
omdat men vreesde dat het moeyelyk zou zijn, bij het
afnemen der suikeraanvoeren naar Nederland, voor de
niet van gouvernementswego gecharterde ruimte eene voor
Nederland bestemde winstgevende lading te vinden. Ten
einde den nadeeligen invloed hiervan op de voor het Gouvernement te bodingen vrachten zoo mogelijk te verhoeden,
werd in 't laatst van 1874 magtiging verleend om, in
voorkomende gevallen, ook de bevrachting van schepen
aan de noordkust van J a v a tot de geheele scheepsruim te
nit te strekken, met dien verstande nogtans dat hierbij
gelet worde op het belang van den lande, 't welk medebrengt dat de kosten van verzekering tegen zoegevaar der
lading boven het vastgestelde maximum van 260 lasten
(eene waarde vertegenwoordigende van f 500 OüO of daaromtrent) worden opgewogen door de mindere vracht welke
bij geheele belading van het schip wordt bedongen. Teü
gevolge van deze magtiging zijn tot dusver, volgens eene
opgaaf van de Handelmaatschappij dd. 6 September j l . ,
13 (zeil-) schepen beladen boven de waarde van f 510 000.
De meerdere waarde, voor de 13 schepen te zaraen bedragende f 4 844 000, is op de gewone voorwaarden tegen
zeegevaar verzekerd. Voor de beide hoogèr bedoelde ladingen
van Pangool te zamen beliep de verzekerde waarde f632 000.
In het vorig verslag, blz. 147/148, werd reeds medegedeeld dat besloten was om, na de verstryking met 31
December 1874 van het contract, waarby aan de stoomschepen der stoomvaartmaatschappy t> Nederland" eene
retourlading van 4 800 lasten gouvernementsproducten
' s j a a r s verzekerd w a s , geen nieuwe verbindtenis van dezen
aard meer aan te gaan, maar Om de gelegehheid tot het
erlangen eener lading gouvernementsproducten voor alle
behoorlijk geklassificeerde NederlandSche stoomschepen
geiykelijk open té stellen. Kort daarop is de genoemde
stoomvaartmaatschappy, door tusschenkbmst van de Handelmaatschappij, op de door haar gewenschte vernieuwing van
het contract met dè Regering nader terug gekomen. Zij
verzocht namelijk dat aan hare schapen gedurende vijf'
jaren eene retourlading van 2400 lasten 's jaars zou worden
verzekerd en wel tegen de stoomvracht van den dag, doch
niet lager dan f 90 en niet hooger dan f 1 0 5 per last (1).
Alvorens nopens de bijzonderheden eener zoodanige regeling verder te Onderhandelen, stelde de Regering als voorwaarde dat de verbindtenis slechts voor eenjaar zou worden
aangegaan, onder voorbehoud van goedkeuring door de
Wetgevende Magt bij gelegenheid der (toen aanstaande)
(1) Onder de werking van het in 1874 nog bestaande contract
werd, ingevolge den daarby vastgestelden maatstaf van f 22,50 per
last boven de gemiddelde zeilvraeht gedurende het afeeloopcn kalender-jaar, aan de maatschappij „Nederland" als vracht betaald: in
1871 f 99,60»/ioi 1872 f 99,76, 1873 f 107,55 en 1874 f 105,92 per
last (voor kotnj) Voor eene additionele lading van 5000 pikolskol'fij
in 't afgeloopen jaar aan bedoelde maatschappij toegestaan hovende
haar toekomende 4800 lasten, is slechts f 88 per last behoeven te
worden betaald.

behandeling van de Indische begrooiing voor 1«75. Toen
echter de stoomvaartmaatschappy verklaarde op dien voet
geen nieuwe overeenkomst te kunnen aangaan, zijn de
onderhandelingen afgebroken en is het noodige verrigt voor
de invoering, met 1 Junuarij 1875, van de reeds in beginsel goedgekourde algemeene voorwaarden voor het vervoer van gou vernemontsproducten per stoomschip. Bedoelde
voorwaarden komen hierop neder: Aan elk zich daartoe
aanbiedend stoomschip, mits onder Nederlandsnhe vlag
varende en behoorlijk geklassificeerd, wordt — echter
zonder bepaalde toezegging dut daaraan onder alle omstandigheden zal worden voldaan — eene retourlading gegeven van ongeveer 200 lasten gouvernementsproducten
11>olfij of tin, of beide), mits zoodanige charters voor alle
stoomschepen te zamen over een geheol j a a r niet meer bedragen dan 4800 lasten, en zulks tot de stoomvracht van
den d a g , mits die niet hooger zij dan f 105 per last wat
de kolïij, en '/« van die som wat de tin betreft. De helft
der mot stoomschepen te vervoeren hoeveelheid producten strekt in mindering van het */t der geheele massa,
waarvoor ia Indie bevrachtingen worden aangegaan, terwijl
de wederhelft in mindering komt van het V s , waarvoor in
Nederland bevruchtingen gesloten worden (2).
Ken van do stoomvaartmaatschappy » J a v a " ontvangen
verzoek om het bij deze regeling aangenomen maximum
van 200 lasten te verhoogen tot 260 lasten , het normale
bedrag voor zeilschepen , werd afgewezen , omdat het niet
wenschelijk werd geacht aan het vervoer met stoomschepen—
dat kostbuarder is dan het vervoer met zeilschepen, terwijl de Staat bij het versneld vervoor van producten geen
belang heeft — uitbreiding te geven.
Ook werd niet getreden in een in Mei j l . , in het belang van den door haar voorgenomen vasten maandelijkscheu
dienst (zie bladz. 103), door de maatsehappy » Nederland"
gedaan verzoek o m , behoudens nog andeie afwijkingen
der vorenbedoelde algemeene rogelen, aab hare stoomsebcpen , als van grooter charter dan die van andere
maatschappijen , eene retourlading te verzekeren naar den
maatstaf van 300 lasten voor elke reis.
Kene afwijking van die regelen , voor zooveel de te beeteden vracht betreft, heeft onlanps moeten plaats vinden
toen , ter voorkoming van te groote ophooping van tin
op J a v a , eene lading van 4000 pikols per stoomschip
Conrad is verscheept tegen eene vracht van f 30 per
last in stede van f 26V4 (V* van f 105). Trouwens is deze
hooge vracht in den laatsten tijd ook moeten worden besteed voor den overvoer in zeilschepen.
Assurantie. In de hieromtrent gevolgde beginselen (zie
het vorig verslag bladz. 148) kwam sedert geen verandering.
§ 4.

Andere bronnen van inkomst.
a.

Verpachte middelen.
Opiumpacht.
1°.

Java en Madura.

Pachtregeling. In het vorig verslag (blz. 148) werd gezegd,
dat verschillende herhaaldelijk aangeprezen denkbeelden
omtrent eene betere opiumregeling, na onderzoek , moesten
worden ter zijde gesteld, omdat zij, hoe aanlokkelijk ook
bij eene oppervlakkige beschouwing, den toets van een
meer gezet ondorzoek niet konden doorstaan. Nieuwe overwegingen in 1874 hebben tot geen ander resultaat geleid.
De overtuiging dat het bestaande stelsel — van beperkte
verstrekking — , ofschoon niet vry van bezwaren, beter
dan andore regelingen aan het doel kan beantwoorden , Werd
op nieuw bevestigd.
Met verbetering van het stelsel, door het maximum der
verstrekkingen méér in overeenstemming te brengen met
de werkelyke behoefte, werd — zoo als straks zal blijken —
voor 1875 voortgegaan.
(2) Van de in 1874 hier te lande verkochte gouvernementsproducten, te zamen uitmakende ruim 28228 lasten, werden in stoomscheped aangevoerd circa 5017 lasten. Van de in 1873 verkochte
27319 lasten waren ongeveer 3037 lasten met stoomschepen aangevoerd.
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b. door do verhooging, zoo als boven is gezegd, van
Ook scheen in het bestaande pachtreglement van 18(59
op sommige punten, die echter niet het beginsel ruakton, de maxima van verstrekking, ten oiudo doze (in 15 gewes»
verbetering mogelijk. Met inachtneming van de wenschelijk ten) meer in overeenstemming te brengen met de werkelijke
gebleken en van de reeds vroeger in het reglement ge- behoefte. Na overleg met de hoofden van gewestelyk bebragte wijzigingen , werd het nu in zijn geheel op nieuw af- stuur werd de verhooging voor 2 resideDtien (Kadoe en
gekondigd hij ordonnantie van 25 September 1874 (Indisch Banjoutnas) bepaald respectivelijk op ruim 2 8 % en 27'/j
Staatsblad n°. 228). De thans aangebragte wijzigingen be- pot. van do voor 1874 vasi gestelde verstrekking; voor
10 gewos!en (Tagal, Pokalongan , Samarang, J a p a r a ,
staan hoofdzakelijk :
1°. in het verbod aan de pachters om ruwe (onbereide) ltembang, Pasoeroean, Probolinggo, Bagelen, Madioen
opium te verkoopon. Dit verbod heeft ten doel het toezigt en Kediri) op 25 pet.; voor 2 (Soerabaija en Kanjoewangi) op
op overtredingen te vergemakkelijken, Haar liet bezit van ï 0 pet , en voor 1 (Madura) op 9% pet. Het totaal der
onbereide opium uu van zelf reeds als eene overtreding toegestane maxima per j a a r werd dientengevolge gi bragt
wordt beschouwd. Tot dusver was het geoorloofd twee van 135 960 tot 1611C0 katti's, alzoo 25 200 katti's meer;
c. door de vermeerdering van het aantal kitten (verthail (de thail .— '/,, katti) ruwe opium in bezit te hebben
en te vervoeren, mits die van den pachter verkregen was (In- koopplaatsen) met 1 8 , namelyk : 1 in Cheribon, 10 in
dittch Staatsblad 1873', n". 204). Verkoopvan ruwe opium had Samarang , 3 in Soerabaija , 2 in Pasoeroean, 1 in Kadoe on
slechts in sommige gewesten plaats ten behoeve van enkele 1 in Soerakarta. Ook deze maatregel , waardoor het aantal
meer gegoede schuivers, die eene bijzondere bereidings- verkoopplaatsen van 670 op 694 is eebragt, moet er toe
roethode verkozen, vooral in de Vorstenlanden, en verder medewerken hot verbruik van onwettig verkregen opium
ook in Samarang, J a p a r a , Iiembang, Soerabaya en Madioen ; tegen to gaan , in zoover daardoor de wettige aanschaffing
2°. in de vaststelling van regeringswege van modellen door velen op korteren afstand van hunne woonplaatsen zal
voor de door de pachters en hunne ondergeschikten aan kunnen geschieden, hetgeen te meer wenschelijk w a s ,
te houden boeken Hierdoor hoopt men de bepaling, dat die omdat het sedert 1 Januarij 1874 (Indisch Staatsblad 1873 ,
boeken in het Nederlandsch of Maleisch met Latynscho ka- n°. 204) niet meer geoorloofd was eene grootere hoeveelrakters moeten worden gehouden (Ind. StaatsU 1873, n J . 201), heid dan van 2 thail ruwe of van 1 thail bereide (sedert
meer ten volle te doen beantwoorden aan het doel, waar- 1 Januarij 1875 — art. 18 van het nieuwe pachtreglement—
mede «ij werd ingevoerd, namelijk om eene controle op niet meer of anders dan 1 thail bereide) opium in bezit
die boeken van de zijde van het bestuur mogelijk te maken ; te hebben.
3°. in het overlaten aan de residenten van de tot dusUitkomsten der verpachting. Uit de als bijlage CC ovorgever aan den directeur van finantien voorbehouden besliss i n g , of de bereiding op meer dan eene plaats kan worden legde statistiek kan worden ontwaard , dat bij de op den
vergund en waar de verkoopplaatsen moeten gelegen zijn. voet der boven omschreven bpptlingen gehouden verDe beoordeeling van deze aangelegenheden scheen veilig pachting voor alle perceelen (alleen het perceel Bantamte kunnen en in de meeste gevallen zelfs te moeten wor- B a t a v i a » K r a w a n g uitgezonderd), meer werd verkregen
den overgelaten aan de hoofden van geweslelyk bestuur. dan voor 1874, namelijk aan pachtschat f 2 185 0 8 0 , of
Door den directeur van finantien werd hun aanbevolen — na aftrek van het ongunstig verschil voor het genoemde
om, even als tot dusver geschiedde, de vestiging van kit- ééne perceel ad f97 320 — f 2 087 760 meer, terwy'l de verten in de nabijheid van de grenzen der pachtperceelen moedelyke winst (1) op de te verstrekken opium voor veertegen te gaan, ten einde aan den eenen pachter geen go- tien perceelen te zamen f 116 640 hooger was dan over het
ufgeloopen j a a r , voor één perceel even zooveel bedroeg als
legenheid te geven om den anderen afbreuk te doen:
in 1874 , en voor vijf perceelen f 53 610 minder was dan
4*. in het weglaten van de strafbepaling betrekkelijk de toen , zoodat ten slotte de meerdere winst te stellen is op
verboden kringen. Doze bepaling werd geacht in een f 63 0 3 0 , en de geheele meerdere opbrengst alzoo op
reglement, regelende den verkoop van opium , niet op hare f 2 150 790. De totale opbrengst der pacht, welke over 1874
plaats te zijn. Zij is, eenigzins gewyzigd, opgenomen in het reeds zeer bevredigende cijfer van f 9 703 470 aanwees,
do ordonnantie van 31 December 1871 (Indisch staatsblad beliep namelijk over 1875 f 11 851 260 (waaronder f 1 786 380
n . 307), waarbij niet alleen invoer, bezit en verkoop, wegens geraamde winst), dat is nog ruim f 1 0 0 0 000
maar ook vervoer van opium binnon de verboden kringen meer dan verkregen was in het gunstigste van alle voorstrafbaar is gesteld.
afgegaue j a r e n , namelijk in 1 8 6 3 , toen de p a c h t , mede
Nog andere wy'zigingen waren ter sprake gekomen, onder het maximum-stelsel, eene bate van f 10 672 440
maar zij werden , wegens de daartegen gerezen bezwaren, afwierp. Het nu verkregen resultaat w o r d t , behalve aan de
verworpen. Zoo was onder anderen het denkbeeld geop- verhooging der maxima en aan de vermeerdering van het
perd , om van gouvornementswege een minimum-prijs van aantal verkoopplaatsen, voornamelijk toegeschreven aan
debiet te bepalen , beneden welken de opium niet zou do verpachting voor drie jaren , waarmede, zoo als gezegd
mogen worden verkocht, met bedreiging van straf tegeu w o r d t , de gegadigden zeer ingenomen bleken te zijn , en
overtreding. De onmogelijkheid om op de naleving eener voor welken termijn dan ook schier alle perceelen werden
zoodanige bepaling toezigt te houden, deed echter van afgestaan , slechts twee uitgezonderd , namelijk J a p a r a ,
hare invoering afzien.
waar — om onbekende redenen — voor één j a a r meer
W a t de speciale voorwaarden betreft, waaronder de pacht geboden was dan gemiddeld per j a a r gedurende drie jaren ,
voor het eerstvolgende tijdvak zoude worden afgestaan en Bantam-Batavia-Krawang , waar insgelijks (bij de her(ordonnantie van 25 September 1874, Indisch Staatsblad
n°. 229), deze onderscheidden zich van de bestaande voornamelijk :
(1) In verband met de hoogere pr(jzen der Levantache opium
a. door da bepaling, dat de verpachting tweeledig zou
Worden gehouden, niet slechts voor één j a a r (1875), maar gedurende 1874 wordt de winst (het verschil tusschen den prijs van
ook voor drie jaren (1875 tot en met 1877), met voor- verstrekking aan de pachters en dé kosten van aanschaffing) voor
1875, wat deze soort betreft, slechts geraamd op f 8 per katti, tegen
behoüd voor de Regering om , ongeacht de geboden som- f 11 voor 1874, welke raming nog een voor- of nadeelig verschil
men , do definitieve toewyzing voor één of voor drie jaren kan geven, naarmate deze opium het Gouvernement onder of boven
te doen. Nu op nieuw, na ernstige overweging, besloten de f 2200 per kist of pikol komt te staan. Zoo is dan ook de
Was tot het behoud van het bestaande stelsel van pacht, raming van f 11 (voor 1874) te hoog gebleken, daar het Gouver
scheen de tyd gekomen om niet verpachting voor langer nemeiit per kist opium in dat jaar gemiddeld f 2J98,67 heeft betaald.
zijn in rekening gebragt de kosten van 23 kisten, die niet
dan één j a a r de proef te nemen. Zoo als lager zal worden (Hierbij
de Wyberlon verzonden, doch verongelukt zijn. Worden deze niet
aangetoond, heeft deze proef, wat de finantiele resultaten medegerekend, dan komt men tot een gemiddeld bedrag van f2306,09.
betreft, aanvankelijk wel voldaan. Ook was een nieuwe In 1873 bedroegen de kosten gemiddeld f 1785,54 per kist). Daarvorm van verpachting aangoprezen , namelijk om deze te entegen heeft de raming der winst op de Bengaalsche opium, op
houden by' inseinyving, in stede van by openbare veiling f 14 per katti, over 1874 geen teleurstelling opgeleverd, daar deze
en opbod ; maar deze verandering werd geoordeeld geeue soort opium het Gouvernement gemiddeld op niet meer dan p. m.
f 1600 per pikol is te staan gekomen en de geruchten omtrent styaanbeveling to verdienen , omdat daarvan vermindering gende prijzen (zie het vorig verslag, blz. 153) zich alzoo niet be*an den prikkel tot concurrentie en dientengevolge lagere waarheid hebben. Ook voor 1876 is de winst op de BengaalscbQ
pachtsommen werden gevreesd;
opium geraamd op f 14 per katti.
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verpachting namulijk) (1) gunning alleen voor 1875 hot
voordoeügst bloek.
Nog voor drio undoro perceelen werd eone horvorpachting
gehouden, namolijk voor Banjoowangi, waar bij d« eerste
verpachting , tor hoofdplaatë van dat gewest, goon voldoend
bod was \erkrogen, weshitlvo dit porco-1 nog eens te Bezoeki word opgovoild , eerst afzonderlijk en daarna met hot
perceel Bezooki veroenigd,—• zoomede voor Samarang en
Djokjokarta, voor welk laatsto gewost bij do eersto verpachting in 't geheel goon bod was gedaan, terwijl voor
JSanmranp slechts f 'J600 'smaands geboden was, tegen
f' 6J> 000 'smaands voor 1874 Als redon voorliet mislukken
dezer verpachtingen werdon genoemd de mindere qualitoit
der Levantscho opium, in 1874 aan de pachters verstrekt,
de bozwaren aan de voorgeschreven boekhouding verbonden,
enz. Aan deze beweringen kon echter niet de minste waarde
wordon gehecht, daar voor de andere geweston dezelfde
redenen konden gelden en de voorname kongsi, diezea»nvoordo, zich daardoor toch niet had laten terughouden om de
perceelen Kadoo en Bngelen te aanvaarden tegen belangrijk
hoogere pachtsommen dan die voor 1874 betaald. Het bleek
duidelijk dat men te doen had met eene poging van eene
vermogende kongsi om de verpachting te doen mislukken,
in de hoop de beide perceelen zoo doende tegen lagen prijs
magtig te worden. Voordeelige onderhandsche aanbiedingen
bleven niet uit, en toen, een paar weken na de eerste
opveiling, te Samarang eone herverpachting van beide perceelen (Samarang en Djokjokarta) gehouden werd zondor
dat in de voorwaarden eenige wijziging was gebragt, werdon
do verwachtingen, opgewekt door do hooge onderhandsche
aanbiedingen, nog ver overtroffen, daar het hoogste bod
voor Samarang, bij gunning voor drie jaren , dat van 1874
te boven ging met f 481 800 per j a a r , terwijl het gunstig
verschil voor Djokjokarta f 105 000 beliep. Dat over het
algemeen voor den driejarigen pachttermijn belangrijk meor
geboden werd (per jaar) dan voor den éénjarigen (2),
laat zich gemakkelijk verklaren. De kosten van eerste
inrigtiug worden over eon grooter tijdvak verdeeld en
drukken de opbrengst dus minder. Even zoo — on dit is
van groote beteokenis — worden over een langer tijdvak
verdeeld de verliezen die vaak in 't begin van den pachttermijn geleden worden , dewijl dan de bevolking nog ruim
is voorzien van opium, welke zij zich heeft verschaft voor
de lage pryzen , waarmede een aftredend pachter zich tegen
don afloop zijner pacht tevreden stelt. Het is niet te verwachten dat zoodanig debiet tegen verminderden prijs
geheel zal worden tegengegaan door de ingevoerde beperking van de hoeveelheid opium, die men in zijn bezit mag
hebben, tot één thail.
Verstrekkingen. Word in 1873 door alle pachters het
vuile maximum genomen, alzoo in 't geheel 117 360 katti's
(aan Levantscho 47 854'/ 3 en aan Bengaalsche 69 505VS
katti's), gedurende 1874 beliepen de verstrekkingen (vergelijk de reeds aangehaalde bijlage CC) aan beide soorten
respectivelijk ruim 60 428 en 74 513 katti's, te zamen ruim
(1) Bi) de eerste verpachting daarentegen werd voor deze drie
gewesten, toen elk een afzonderlijk perceel uitmakende, een veel
gunstiger bod voor de drie jaren dan voor één jaar verkregen, ofschoon dit toch nog f 67920 per jaar minder beliep dan de bjj de
herverpachting verkregen hoogste uitkomst, toen de drie perceelen
eerst afzonderlijk en daarna vereenigd werden opgeveild. Dat voor
de bedoelde gewesten, zoowel b(j de eerste als tweede verpachting,
telkens minder dan voor 1874 geboden werd, schijnt te moeten
worden toegeschreven aan beduchtheid onder de gegadigden, dat
de pachter van 1874, van wien het bekend was dat h(j nog veel
opium in voorraad had, zich daarvan tegen lage prijzen zou ontdoen tot groot nadeel voor het debiet van den nieuwen pachter.
(2) Eene uitzondering vormden, gelijk gezegd, de 2 perceelen
Japara en Bantam-BataviaKrawang. Voor vier perceelen (Rembang,
Bagelcn, Banjoemas en Madioen) werd zelfs voor den éénjarigen
termijn in het geheel geen bod verkregen. Voor de 14 overige
pachtperceelen te zamen bedroeg het aanbod (met b(jberekening van
de geraamde winst op de te verstrekken opium): voor den ééniarigen termijn f 5 211960 en voor den driejarigen (per jaar) f8382420,
terwijl voor dezelfde gewesten in 1874 verkregen was f 6369870.
Voor Bchier al deze perceelen waren de sommen betreffende de éénjarige pacht nog beneden die van 1874; alleen Kediri zou een voordeelig verschil gegeven hebben van f 116400 (het bod voor drie
jaren gaf echter f405 600 per jaar meer). Vergelijk de reeds aangehaalde bjjlage CC.

134 9 7 1 , zijnde circa 989 katti's minder dan do voor dat
j a a r toegestane maxima.
Bij het eind van genoemde jaren waren echter door de
pachters overgehouden on aan den lande teruggeleverd
rospectivolijk 4412 (3) en ruim 4816 katti's, zoodat het
wettig verbruik werkelijk hooft bedragen in 1873 112 948
on in 1874 circa 130 155 katti's. In 1875 zullen kunnen
worden verstrekt (zie hoogor) 161 160 katti's en duarvan
zullen 78 310 katti's uit Levantsche on 82 850 uit Bengaalsche opium moeten bestaan. In verhouding tot de beide
vorige jaren wenschten de pachters dus weder meer Levantseho opium te ontvangen: tegen 100 katti's Bengaalsche
werdon namelijk aan Levantsche opium genomen in 1873
69, in 1874 79 katti's, terwijl voor 1875 bijna 95 katti's
Levantsche tegen 100 Bengaalsche werden gevraagd.
Aan de aanvragen der pachters kon in 1874 tijdig worden
voldaan. Do verstrekking van Bengaalsche opium gaf tot
geene moeijelijkheden aanleiding
De levering door de
factorij der Nederlandscho Handelmaatschappij had geregeld op de bedongen tijdstippen plaats , terwijl ook geono
klagten omtrent do hoedanigheid dezer opium werden
vernomen (4)
Dit laatste was echter wel het geval ten aanzien van
enkele partyen Levantsche opium , tegen wipr hoedanigheid in Januarij de pachter te Batavia. en in Mei en Junij
die te Samarang bozwaren inbragten. Tot staving daarvan werden door laatstbedoelden pachter verklaringen
aangeboden van don stadsapotheker, eenige Chinesche
deskundigen en de gecommitteerden die steeds by de verstrekking van opium te Samarang adsisteren. "Volgens
deze verklaringen zou op de qualiteit der bewuste opium
ook niet zonder nadeeligon invlosd zijn geweest de hier
te lande gevolgde nieuwe verpakkingsmethode. Ofschoon
het Indisch Bestuur aan die klagten aanvankelijk te
gemoet kwam door de minder goed geoordeelde opium aan
de beide pachters te laten , berekend tegen de hoeveelheid
goede waaraan ze door de keurders was gelijk gesteld (5),
is sedert evenwel vastgehouden aan het voorschrift der
pachtvoorwaarden (art 12), dat omtrent de hoedanigheid
van de aan de pachters verstrekte opium geen bezwaren
worden aangenomen. Hiertoe werd besloten nadat een door
drie ervaren scheikundigen te Batavia ingesteld onderzoek
naar de hoedanigheid eener pas aangebragte party opium,
waaromtrent andermaal door den pachter te Samarang
klagton waren ingebragt, de ongegrondheid dier reclame
bewezen had , en nadat de Indische Regering dezerzijds
was ingelicht omtrent de voorzorgen welke hier genomen
worden ter verzekering dat geene andere dan goede
opium wordt uitgezonden , en dat het artikel in Indie aankomt in den toestand waarin het van hier verzonden
wordt. (De nieuwe verpakkingswijze — die , behalve andere
voordeden , ook daarom is aanbevolen dewijl zij leidt
tot beperking der transportkosten — was ook door de
Bataviasche scheikundigen geroemd.)
De ongegrondheid der aangevoerde bezwaren en de
weinige waarde die aan de verklaringen der personen,
die te Samarang als keurders hadden gefungeerd , moest
worden gehecht, bleek sedert op overtuigende wy ze, ook
door de verklaringen van andere pachters. Opmerkelijk was
het ook dat de klagten (het ééne geval te Batavia
daargelaten) uitsluitend te Samarang werden vernomen,
en dat de kisten van dezelfde partijen , die men aldaar
zoo slecht noemde, te Soerabaija zonder de minste reclame
aangenomen werden. Er moest worden gedacht aan eene
poging niet alleen om meer opium te verkrijgen dan de
hoeveelheid waarop men aanspraak had — en dat nog wel
zonder hoogere betaling — , maar ook om gegadigden vooi
(3) De opgaaf van 4406 in 't vorig verslag (blz. 151 en 152)
was niet geheel volledig.
(4) In 't laatst van 1874 is de Indische Regering gehoord nopens
de vraag of regtstreeksche aanschaffing van gouvernementswege der
Bengaalsche opium niet meer in 'slands belang ware. De Indische
adviezen hebben echter doen zien, dat dit denkbeeld, waarvan ook
finantieel geene voordeden werden verwacht, geene aanbeveling
verdient.
(6) Op deze w(jze werden aan den pachter te Samarang in 't
geheel 516 katti's en aan dien te Batavia l»/w katti Levantsche
opium meer verstrekt dan de hoeveelheden waarop zy regt hadden.
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do aanBtnande driejarige verpachtingen van mededinging den gewezen pachter de schade vergoeden , die hij geledon
af' te schrikken.
had ten gevolge van eene vei traging van twee dagen in
Ten aanzien van do Perzische opium , waarvan — zoouls Je levering van '200 kalti 's Rengaahcho opium. Naar
in het verslag van 1878 (bladz. 178) werd vermeld — een ii inleiding van dio uitspraak is aan den gewezen pachter
drietal kisten bij wij zo van proef ontboden warun, kan (die indert|jd eene schadeloostelling van ruim f 150 000
nog niets stellig» worden medegedeeld. Wel werden een geëiselit had) een aanbod godaan, 't welk door hem niet
paar monsters ontvangen, maar de hoeveelheden waren !H aangenomen. De zaak ia vervolgens voor den raad van
te gering om er tjandoe uit te bereiden of om er op eenige juHtitie te Soerab»\ja aanhangig gemaakt, met het gevolg,
andere wijze een afdoend onderzoek mede in te stellen. dat de schadevergoeding op f 1372 bepaald, en de geweNu evenwel in het begin van 1875 de drie bestelde kisten zen pachter in de kosten van het geding verwezen is.
zijn anngebragt, zal zijn na te gaan in hoeverre die opium
IJe vroegere amfloenpachter vun Ngawi, die blijkens het
aan den smaak der verbruikers voldoet. Uit aanhalingen vorig verslag (bladz 153) een proces tegen de Regering
van Perzische opium , die enkele malen voorkomen, zou won, heeft nog geen oisch van kosten, schaden en in tressen
moeten worden afgeleid dat bedoelde soort bg de bovol- aan haar betoekend.
king, en welKgt ook bij enkele pachters, niet geheel
Even als in 't vorig vorslag volgt hieronder eene opgaaf
onbekend is.
van hetgeen de opium (berekend over de volle hoeveelIn het proces tusschen de Regering en een vroegeren heid die verstrekt kan worden) den pachters in 1874 gekost
amfioenpacliter in Soorulmija, waarvan sprake was op heeft en in 1875 kosten zal per katti, zoomede van de prijzen
bladz. 153 van het vorig verslag , is door liet Hooggoregtshof waarvoor in de beide laatstverloopcn jaren de opium gein hooger beroep uitspraak gedaan bij arrest van 28 middeld gesleten is in het groot en in het klein.
Januarij 1875. Krachtens dit arrest moest de Regering
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Maxima cijtërs van
verstrekking (ruwe opium
in katti's).

GEWESTEN.

1874.

Bantam.

.

.

.

720

Bedrag van den
pachtschat zonder bijberekening
van den prijs der opium.

1875.

720

1875.

1874.

f

61320

1

Wanneer de geheele madmumVerkoopprijzen van bereide opium.
Gemiddelde
hoeveelheid genomen wordt, komt de
verkoopprijs
in
j
opium aan pachtschat en inkoop1874 per 8
prijs (deze laatste ad f 30 per katti)
thail bereide opi1 8 ' 4.
1873.
den pachter per katti te staan op:
um, ongeveer
gelijkstaande met
per malta
1 katti
per thail ! per matta per thail
1874.
1875.
ruwe opium. ( 7 „ katti). (»/,„ thail). ('/„ katti). [V,„ thail).
f

f

799 320

136,00 | f

.

7 200

7 200

763 200

Krawang .

480

480

72 120

Cheribon .

2 400

2 400

145 200

Ï99 200

90,50

Tagal

4 800

6 000

384 000

492 240

110,00

Batavia.

.

.

4 800

6 000

312 120

456 120

95,02 •

Samarang .

19 200

24 000

780 000

1 259 400

70,62»

f

f

24,50

0,26* f

f

25,00

0,25

i

24,00

0,32

16,25

0,24

138,00

17,00

0,25

17,25

0.24

113,00

88,16

10,75

0,13

11,02

0,12

112,04

7 4,56

10,04

0,12

9,32

0,13

0,18

14,40

0,14

0,12

10,51'

0,12

106,02
82,47'

.

7 200

9 000

301 200

338 520

71,83

Iiembang .

12 000

15 000

492 000

501 000

71,00

63,60

Soerabag'a.

18 000

21 600

655 200

792 000

66,40

Pasueroean

4 800

6 000

295 200

348 000

Probolinggo

2 400

3 000

115 200

Bezoeki.

12C0

1200

Banjoewangi

200,00
130,00

125,16

180,25

PekaloDgan
Japara .

; f

115,16'

115,20

10,71

84,12

10,50

5

10,85

0,14

9,86

0,13

69,80

10,00

0,13* (61

8,72' (6)

0.10*

66,67

93,92

10,68

0.12»

11,74

0.13»

91,50

88,00

205.72

24,50

0,23'

(c) 2 5 , 7 1 ' (c)

0,26'

157 200

78,00

82,40

111,04

13,00

0,21*

13,88

0,19

78 240

102 600

95,20

115,50

96,00

12,00

0,25

12,00

0,25
0,20

67,61

78,88

300

360

18 240

18 720

90,80

82,00

M

20.00

«',20

Basjoemas.

2 820

3 600

205 200

264 000

102,77

103,33

105.36

11,00

0,22

(«)
13,17

Bagelen.

.

2 400

3 000

132 000

228 000

85,00

106,00

141,12

20,32'

0,24'

17,64

0,22 '

Kadoe .

.

4 200

5 400

252 000

420 000

90,00

107,78

104,00

16,00

0,25

13,00

0,25

Djokjokarta

6 000

6 000

360 000

540 000

90,00

120.00

240,00

26,00

0,31'

30,00

0.31

Soerakarta.

12 000

12 000

828 240

983 400

99,02

111,95

93,12

13,00

0,16'

11,64

0,15

111,25

96,00

160.00

19,52

0.16'

20,00

0,23

117,62"

133,50

196,00

24,00

0,25

24,50

0,25

58,78

61,23

100,00

10,75

0,12

12,50

0,14

Madioea

.

9 600

12 000

780 000

792 000

Kediri .

.

9 600

12 000

841 200

1 242 000

Madura.

.

3 840

4 200

108 240

131 160

135 960

161 160

f

7 980120

f

10 067 880

(a) In dit gewest is do opium in 1874 in geen grootere hoeveelheid dan van V4 thail verkocht.
(6) Aan deze opgaaf ontbreken de prijzen der twee laatste maanden van het j a a r .
(e) Als voren die der vier laatste maanden.

0,22 »
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Koloniaal verslag van 1 8 7 5 .
Sluikhandel. Do sluikhandel in opium werd in 1874,
oven als in 1878, op grooto schaal god reven ; vooral op
Midden-Java werd opium ter sluik ingevoerd , niet maar
in hoeveelheden van enkele katti's, maar in partyen van
/.•IN tientallen van kiston. Geschiedt hut sluiken van
enkele thails onder ieder stelsel, de heimelijke invoer van
zulke groote hoeveelheden wijst meer in het bij/.onder op
handelingen van do pachters zelven, die de onwettig verkregen opium bestemden , hetzij voor debiet in eigen pachtgebied , hetzij om tor sluik te worden afgozet in dat van
een uangrenzenden pachter.
Do onderdrukking van den smokkelhandel in opium —
onder zulke oinstandighoden een zoor mooijelijk werk —
is dan ook steeds een voorwerp van de ernstigo zorg dos
bestuurs. De voor 1875 toegestane meerdere verstrekking
zul intusschen den prikkel tot smokkelen van zelf weder
eenigermate verminderen. Toch zal buitengewone waakzanmheid van politie en recherche niet minder noodig wezen
dan vroeger. Voortdurende aansporing van de zijde der
Regering en van wege het departement van finantien zal
er toe bijdragen om dio waakzaamheid zooveel mogelijk
levendig to houden.
Do resultaten in 1874 van het uitgeoefende toezigt verkregen , waren niet onbelangrijk, zoo als uit het hieronder
volgend driejarig overzigt nader blijken kan.

Aanzuivering der pachtpennimjen. Do aanzuivering «lor
pachtpeneingen door do pachters had godurendo 187 J goregeld plaats. Bij het eind van het jaar w a s , volgons
voorloopige opgaven (nog niet geheel geverifieerde rokoningon), in 't geheel aan opiumpaclitschut (dus buiten de ontvangston voor do verstrokte opium) ingekomen f'8 774 (560,
terwijl liet verschuldigde door de pachters (aan pachtschat
over 1874) slechts boliep f 7 980 120. Deze moordero ontvangst moet voornamolijk worden toegeschreven aan afbetaling van het achterstallige over vorige jaren (1). Do
schuldenaren over 1870 en 1871 bleken do met hen getroffen regeling, om den achterstand aan to zuiveren in
niaandelyksche termünon van f 20 000 (zie hot vorig verslug,
bladz. 153), niot gostand te kunnen doen. Nadat bohoorlijko waarborg was gesteld voor do kwijting dor schuld
binnen een langor tijdvak , bewilligde de Regering in eene
maandolijkscho aanzuivering van f 9500, zijnde ' s j a a r s
f 114 000.

(1) In vorige verslagen werd opgegeven hoeveel op den achterstand van elk der vroegere jaren was afbetaald. Zulke opgaven,
gedaan kort na afloop van een jaar ca dus vóór dat nog de rekeningen konden zijn geverifieerd, /iju gebleken niet den minsten
waarborg van juistheid op te leveren, waarom ze nu achterwege
worden gelaton.
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Koloniaal verslag van 1875.
In het jongst verloopon jaur zijn dus luim 20 kisten
meer dan in 1*7.1 aangehaald. In .Japara, in liet bijzonder
in de afdeeling J o a u a , zijn liet getal aanhalingen en de
aangehaalde hoeveelheden verbazend toegenomen. In gonoemde atdeeling werd eenmaal eene hoeveelheid van ttlrt
katti's onboreide, een ander maal eeno hoeveelheid van 594
katti's bereide en 224 katti's ruwe opium aangehaald. De
vermindering van het aantal aanhalingen in 1'ekalongan
wordt door den resident niet toegeschreven aan vermindering van den sluikhandel, maar aan den steun dien de
smokkelaars bij den (thans ontslagen) hootdspion van den
pachter vonden. Kvenmin mag de vermindering van bet
getal aanhalingen in de residentie Kediri tot de gevolgtrekking leiden dat de sluikhandel daar zou zijn atgonomen. Het feit dat in do residentie Krawang geen enkele
aanhaling plaals had , vindt, — volgens het beeld van dat
gewest — zijne verklaring eensdeels in de omstandigheid dat
over 1674 een lagere pachtschat verschuldigd was dan
vroeger, zoodat de opium goedkooper door den pachter
kon worden verkocht, anderdeels in de moeyelijkhoden
welke de smokkelaars ondervinden door de ligging dezer
residentie. Daar in 1874 de opiumpachter van Krawang
tevens opiumpachter van Batavia w a s , en de residentie
Preanger regentschappen een verboden kring vormt, was
sluikhandel alleen te vreezen van de zijde van Cheribon
over land dan wel over zee naar Tjilamaija; op deze wegen waren de oogen der politie en van de spionnen des
pachters gerigt. Gemakkelijker terrein voor den »luikhandel is Soerakarta , dat van alle zijden langs binnenwegen
en op verschillende wijzen, ook per spoortrein, voor den
sluiker toegankelijk is. I n 1874 is over den aldaar gedreven hei meiijken verkoop van opium veel geklaagd. De
bekendheid, die het smokkelen in dit gewest verkreeg, is
een gevolg van do vijandschap tusschen twee magtige
opium-kongsi's, welke elkander scherp in 't oog houden.
Men heeft niet verzuimd om, in het belang der belemmering
van de sluikerij in Midden-Java, partij te trekken van
hetgeen door die vijandschap bekend werd.
Wederom waren bet meestal inlanders of arme Chinezen die op het smokkelen werden betrapt, doch hei is
aan niet den minsten twijfel onderhevig dat zij , althans
bij belangrijke aanhalingen, de handlangers van rijke en
voorname Chinezen waren.
Op Bali wordt veel opium bereid om daarna ter sluik
op J a v a te worden ingevoerd, vaak te J o a o a , dat door
de plaatselijke gesteldheid voor de smokkelaars de gunstigste gelegenheid schijnt aan te bieden. Het toezigt dat
op den opium-uitvoer van Bali wordt uitgeoefend door den
resident van JJanjoe wangi, bijgestaan door den adsistentresident van Boeleleng, moest zich tot Boeleleng (1) bepalen,
daar Karang-Assem en Badoeng, waar inhammen en
kreeken den toegang voor kleine vaartuigen bijna overal
mogelijk maken, buiten het onmiddellijk toezigt van het
Nederlandsen gezag liggen.
Heeft de reorganisatie van het districtsbestuur, daar
waar zy vermeerdering van personeel aanbragt, gelegenheid gegeven om met meer kracht op te treden tegenover
den sluikhandel, een aantal aanhalingen zijn steeds te
danken aan de aanwijzingen van bijzondere personen, die
beloond worden uit de fondsen, voor het tegengaan van
den sluikhandel aan de hoofden van gewestelijk bestuur
toegestaan.
Of de mindere zamenwerking tusschen de politie en de
recherche, welke het gevolg moest zijn van de met
1° Januarij 1874 voor dezen laatsten tak van dienst ingevoerde reorganisatie (in zoover daardoor de bemoeijenis van de hooiden van gewestelijk bestuur met de heffing
van in- en uitvoerregten nagenoeg geheel verviel) gunstig
is voor de handhaving van het opiuut-monopolie, wordt
betwijfeld. Een onderzoek dienaangaande wordt ingesteld ,
opdat, zoo noodig, nadere voorziening kunne genomen
worden.
JNadat zoowel de burgerlijke als de strafregter zich onbevoegd had verklaard om aangehaalde opium verbeurd
te verklaren , ingeval de eigenaars onbekend zijn en niet
tegen anderen , bijv. tegen de vervoerders , eene strafvervolging ter zake kan worden ingesteld, werd by ordon(1) Over den aanzienlijken opium-omzet te Boelelene, zie men
blz. 27.
'

nantie van 4 Julij 1874 {Indisch Staatsblad n°. 177) de
leemte, welke op dit punt in het pachtreglument bleek
te Ini liiiin , aangevuld door de bepaling, dat met zoodunigo opium , zonder \ ooi afgaande verbeurdverklaring ,
gehandeld wordt zoo als is voorgeschreven voor opium welke
door den bevoegden regter is verbeurd verklaard. Dozu
bepaling heelt — even als do verordening in Indisch Staatsblad 1874, n". | U 1 , waarbij ook do adsisiont-residenten
voor de politie bevoegd zijn verklaard om huiszoeking te
doen voor de ontdekking van overtredingen der wettelijke
voorschriften butreffende 's lands middelen en pachten , —
mede de strekking om de ontdekking van verboden opium haudel te bevorderen. Hierdoor toch bekomen aanbrengers
en aaubalers meer kans op een aandeel in de waarde van
aangehaalde opium, en is liet aanhalen zelf vergemakkelijl.t. Daarentegen werd bij Indisch Staatsblad 1874,
n°. 106, aan hot regt op eene belooning , dat — tengevolge van eene minder juiste «.dactie van Indisch Staatsblad
1853, n". 7 8 — de adsistent"residenten voor de politie
nog altyd konden doen gelden, een eind gemaakt, omdat
zoodanige speciale belooning kwalijk scheen overeen te
brengen met den rang dezer ambtenaren.
Verboden kringen. De rapporten omtrent de werking der
in eenige gedeelten van J a v a geldende verbodsbepalingen
op den invoer, het bezit en gebruik van opium bevatten
voor 1874 in hoofdzaak gelijke berigten als in 't vorig
verslag reeds zijn medegedeeld.
Wel was gedurende 1874 het getal aanhalingen in de
Preanger regentschappen, welke residentie geheel voor het
opiumdebiet gesloten i s , iets grooter dan in 1873, maar
de aangehaalde hoeveelheden waren , op eene enkele uitzondering na, uiterst gering ; de overtreders waren hoofdzakelijk Chinezen of Javanen (geen Soendanezen).
Ook de rapporten der andere residenten , in wier gewesten verboden kringen bestaan , luiden in het algemeen
gunstig. De aangehaalde hoeveelheden waren ook daar
onbeduidend en wezen meer uitsluitend op invoer ten dienste
van personen, die hetzij vóór de invoering van het verbod , hetzij elders, aan opium-schuiven gewoon waren geweest, dan op een algemeener gebruik onder de bevolking
in de verboden kringen. In de districten Kandangan en
Tengger der residentie Probolinggo werd, evenals in 1873,
gedurende lb74 geene enkele overtreding der verbodsbe»
palingen geconstateerd. Ook van het eiland Bawean (Soerabaija) kan hetzelfde verklaard worden. Voor zooveel
laatstgenoemd eiland betreft, mag men hieruit, in verband
met zijne ligging en de gemakkelijke communicatie met
Singapore, besluiten dat er bij de bevolking weinig geneigdheid tot het gebruik van opium bestaat. In Bagelen
daarentegen moet de werking van het verbod binnen den
verboden kring Ambal nog veel te wenschen overlaton.
Toch verklaarde de resident daarin geene aanleiding te
mogen vinden om zich voor eene opheffing van het verbod
te verklaren.
Van de vaststelling (Indisch Staatsblad 1874, n°. 307)
van nieuwe, meer volledige strafbepalingen tegen den
invoer, het bezit, het vervoer en den verkoop van opium
binnen de verboden kringen, is reeds hooger (bladz. 151)
gewag gemaakt.
2°.

Buitenbezittingen.

In het vorig verslag (blz. 156) werd vermeld hoe de
op J a v a en Madura bestaande opium-regeling — reeds van
af 1871 (Indisch Staatsblad 1870, n°. 171) in het gouvernement van Sumatra's Westkust van toepassing — met ingang van 1874 mede in de gewesten Palembang en Benkoelen werd ingevoerd. Ook het thans voor J a v a en Madura
op nieuw afgekondigd opium-reglement w e r d , behoudens
de onvermijdelijke afwykingen, met 1 January 1875 voor
de drie genoemde gewesten van toepassiug verklaard (Indisch Staatsblad 1874 , n°. 248) , met uitzondering alleen
van het verbod om ruwe opium te verkcope'n of in bezit
te hebben. Die uitzondering kwam voor'shands wenschülijk voor, omdat in de genoemde gewesten het debiet
van ruwe opium niet ongebruikelijk i s , en de tijd had
ontbroken om nopens de doelmatigheid van het verbod
met de ambtenaren op Sumatra te rade te gaan.

[*.
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Koloniaal verslag van 1H75
De verpachting vo ir 1875 had , in navolging van hut
bepaalde voor .lava on Madnra, tweeledig plaats, namelijk alleen voor dat jaar en voor de jaren 1875 tot en mot
1877 te gelijk. In elk dor drie genoomdo gewesten word
de pacht voor drie jaren afgestaan ; do bsdongen pachtschnt bedroeg por jaar voor Sumatra's Westkust f 106 5(50,
voor Palembang f 94 080 (1) en voor Henkoolon f 24 840,
terwijl die sommen over 1874 slechts bedroegen f 1)3 210,
f 68 520 en f 7800. Het maximum van verstrekking voor
1875 bleef voor Henkoolon bepaald op 1020 katti's, doch
werd voor Sumatra's Westkust gebrast van «160 op 936')
en 'voor Palembang van 2160 op 240» katti's. Van die
hoeveelheden wenschten do pachters te ontvangen : die
van Sumatra's Westkust aan Lovantsche opium 4200 en
aan Bengaalscho opium 5160 katti's (tegen 3600 OM 4560
in 1874), die van Palembang alles in Hsn^aalsclie opium
evon als in 1874, en die van Bunkoelon 510 katti's in
deze en even zooveel in de andere soort. (Voor dit purceel was in 1874 enkel Bengaalsche opium gevraagd.)
Wordon de maxima verstrekt, dan kan de winst voor
den lande in 1875 gesteld worden : voor Sumatra's Westkust op f 105 840, voor Palembang op f 33 600 en yoor
Benkoelen op f 11 220, tegenover — n a a r d e voor dat j a a r
bepaalde maxima — respectivelyk f 103 440, f 30 240 en
f 14 280 in lö74. De in hot algeloopen jaar gedane verStrekkingen zijn echter vrij aanzienlijk beneden de maxima
gebleven. Van de toegestane 8160, 2160 en 1020 katti's
werden door de pachters slechts genomen, in rond cijfer,
7470 (2) , 1718 en 310 katti's, on van deze hoeveelheden
werden door hen nog overgehouden en leruggeleverd
omstreeks 1142, ruim 86 en ruim 20 katti's, zoodat
(aan wettig verkregen opinm) te zamen slechts verbruikt
zijn circa 8280 katti's, zijnde 3 060 minder dan noodig was geraamd en 4500 minder dan de voor 1875 bepaalde maxima. De hoeveelheid, die voor Sumatra's Westkust genomen werd , was echter in 1874 belangrijk hooger
dan in 1873, toen zij 4 509V, katti's beliep. Dat in P a lembang , maar vooral in Benkoelen, gedurende het eerste
j a a r der nieuwe pachtregeling zooveel minder genomen
werd dan was toegestaan , is hieraan te wijten , dat nog
veel opium uit de pacht van 1873 heimelijk in voorraad
gehouden was en van de hand gezet werd. Hut laat zich
aanzien d a t , wanneer niet langer uit die bron kan wordon
geput, de behoefte aan verstrekking van gouvernemontswege grooter zal zijn.
In het aantal verkoopplaatsen werd voor 1875 geene
verandering gebragt dan alleen in het 1ste pachtperceel
van Sumatra's Westkust (de Padangsche Benedenlanden) ,
waar het van 28 tot 34 uitgebreid werd , ten einde den
pachter beter in staat te stellen een goed politioneel toezigt uit te oefenen.
Omtrent de prijzen waartegen de bereide opium gedurende 1874 in elk der drie gewesten Sumatra's Westkust (3), Palembang en Benkoelen gesleten werd , blijkt dat
deze gemiddeld beliepen: bij verkoop in het groot, rt.'spectivelijk f 8,77, f 9,76 en f 15 per thail ( »/„ katti), en bij
verkoop in het klein , f 0,09 , f 0,12 en f 0,15 per matta
(V100 thail).
Aanhalingen worden er gedaan : in Sumatra's Westkust
3 , betreffende ruim 525 katti's in ruwen staat berekend
(in 1873 mede 3 , welke over ruim 65 katti's liepen), in
Palembang 25 , te zamen loopende over omstreeks 60
katti's (in ruwen staat berekend), en in Benkoelen 3 , alle
geringe hoeveelheden betreffende
Een der eerstbedoelde
aanhalingen gold eene hoeveelheid van vijf kisten , welke
van Singkel in een sampan naar het bovenland werden
vervoerd en vermoedelijk afkomstig waren van een van
Penang ter reede van Singkel aangekomen schip, toebehoorende aan eene Chinesche kongsi, van welke ook
de gema<>tigde van den opiumpacliter deel uitmaakte.
Volgens berigt van den resident van Palembang was de
(1) Voor één jaar was het hoogste bod f G900O. Voor de beide
andere gewesten blijkt dit niet.
(2) Namelijk 3237",/i6o0 katti's Levantsche en 4232'/j katti's Bengaalsche opium.
(3) Aan de opgaven voor Samatra's Westkust ontbreken de pry zen
der 6 laatste maanden van 1874. De sommen over geheel 1873
waren f 7,50 per thail en f 0,08» per matta.
Bijblad van de Nederlandsche Staats-rourant. —

sluikhandel het grootst in die gedeelten van zijn gewest,
welke in 1873 nog tot do vorbjden kringen behoorden.
De groote sluikhandel in opium , welke in die streken
voorna mdijk do ir de ho ifdjn gedreven w e r d , on welke
dan ook tot de ophefllng van de verbodsbepalingen leidde,
heeft WJI in den pachter en zijne trawanten krachtige
bo'dryders govondon , maar w a s , vooral in den beginne,
niet zoj gumikkolijk te onderdrukken.
Aan de radja's van oan paar bsvrienda staatjes tor
noordwestkust van Sumatra , die uithoofdu van do li!okkadu in de Aljehsche wateren mouijelijkheden ondervonden om zich van de bunoodigde opium te voorzien,
werd eene hoeveelheid van zes kisten Levantsche opium
tegen betaling uit 'slands voorraad verstrekt, namolyk
3 kisten aan don reets in 'i vorig verslag (blz. 156) genoemden radja van Trojraon, en 3 aan den radja van
Tampat Toeau. N u , sedert de geleeltelijko opheffing dor
blokkade (zio blz. 9 en 10 hiorvoren), voor de bedoelde
radja's weder gelegenheid bestaat om zich te Singapore of
Penang van opium te voorzien, heeft de reden voor verstrekkingen als de bovenbedoelde, anders dan in buitengewone omstandigheden , opgehouden
Ten aanzien vau de opiumpicht in de andere bezittingen buiten J a v a en Madura werd in het vorig verslag
vermeld , dat dit middel voor de gewesten Banka en Billiton in 1873 voor de drie jaren 1874 , 1875 en 1876
werd afgestaan. Ook voor Riouw en de Westerafdeeling
van Borneo had in 1874 de opveiling voor een gelyk tijdvak plaats. De uitkomst mogt bevredigend worden genoemd;
voor eerstgenoemd gewest werd f 376 920 verkregen, tegen f 375 t'00 in 1874, on voor laatstgenoemde residentie
f 156 600, tegen f 96 900 in 1874 (4).
Ook in de overige buitenbezittingen, waar de verpachting voor één j a a r plaats vond, bragt zij , behalve in één
gewest (Monado), meer op dan vroeger. In alle gewesten
buiten Java en M a l u r a te zamen werd, zoo als blijken
kan uit het driejarig overzigt in bijlade D D , voor 1875
f 147 «14 méér dan in 1874 verkregen.
De aanzuivering der pachtsommen liet er even weinig
te wenschen over als op Java. Terwijl de verschuldigde
pachtschat over 1874 f 1042 094 bedroeg, werd in dat
j a a r , gedeeltelijk ter aanzuivering van vroegeren achterstand, f 1084 322 ontvangen.
Voor de residentie Lampongsche districten , welke, zoo
als bekend, sedert jaren een onderdeel uitmaakt van het
pachtperceel Batavia, was indertijd, toen het Javasche
pachtreglement van 1853 in 1869 door een ander vervangen werd , dit laatste door een verzuim niet van kracht
verklaard. In deze leemte werd voorzien door de ordonnantie van 28 Mei 1874 (Indisch Staatsblad n°. 141), en
sodert is ook het nieuwe reglement, 't welk in September
1874 voor J a v a en Madura is ingevoerd, uitdrukkelijk
vuor de Lampongs toepasselijk verklaard (Indisch Staatsblad 1874, n". 261).
In de beregting van opium-overtredingen van geringen
aard op Banda, werd in 't laatst van 1874 (Indisch Staatsblad n". 235), vereenvoudiging gebra gt, door de bepaling
dat zij niet langer door den raad van justitie, maar door
den politieregter (den adsistent-resident der afdeeling) g e schieden zou.
Andere verpachte

middelen.

Terwijl in de bijgevoegde gewestelijke overzigten (bijlagon KK en FF) do opbrengst van elke pacht (buiten die
der opium) voor het jaar 1875 in het bijzonder wordt
opgegeven , volgt hier , als naar gewoonte , eene vijfjarige
opgaat van het to aal bedrag dior pachtsommen. In die
opgaaf is echter , ter wille eener juiste vergelijking , niet
meer opgenomen do pacht der sterke dranken op J a v a en
Madura, omdat deze met 1 Januarij 1874 heeft op^ehouden eene verpachte belasting te zijn (zie lager onder
» Accijns op het inlandech gedistilleerd"), terwyl onder de
(4) Voor 1872 en 1873 was de pacht achtereenvolgeas afgestaan:
in Bionw voor f 313440 en f 270000, en in de Westerafde eling va*
Borneo voor f 144000 en f 139 440.

1875—1876
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«ommen voor de builonbeziltingeii is weggelaten du oubeduidendo opbrenggt van diegene der zoogenaamde kleine
middelen in de residentie Zuider- en Oostorafdoeling van
B o r n e o , v elke aldaar vereenigd met do opiumpacbt plegen
te worden afgestaan. (Do opbrengst van die middelen — voor
1875 f 28020 — in in bijl. DI> begrepen onder decyi'ers van
de opiumpacbt.)

Java
Jaren.

BuitenTOTAAL.

en
Mud u ra.

bezittingen.

1871

f 1491964

f

569 604

1872

1444846

615281

2060127

1873

1491018

645 866

2136 884

1874

(1) 1614324

746837

3361 161

1875

1768893

771194

2 540087

f 2 061568

U i t dit overzigt blijkt dat voor 1875 op J a v a en Madura
f 154 569 meer verkregen werd dan voor 1874; tot dit
gunstig resultaat droegen voornamelijk bij de pacbten
» rund- en buffelslagt" , « overvaarten" en » dobbelspelen" ,
en wel respoctivelijk {in ronde cijfers) voor f 92 000,
f 34 000 en f 26 000.
Bepaalde redenen voor die meerdere opbrengst zijn
moeijelijk aan te wijzen
(De pacbtvoorvv aarden zijn dezelfde geweest als die voor 1874; zie Indisch Staatsblad 1874 , n*". 241.) In bet algemeen moet worden opgem e r k t , dat de opbrengst der zoogenaamde kleine middelen , meer bijzonder die der overvaarten, van liet slagten
van rundvee en buffels en van het slagten van varkens ,
zeer dikwijls van bijkomende omstandigheden afhankelijk
is. Zoo tracht bijv. de opiumpachter dikwijls tot eiken
prijs de andere middelen in handen te krijgen , uit vrees
dat eene hem vijandise kongsi zich van eenigo kleine
pachten in dezelfde residentie zal meester maken , om door
hare op verschillende plaatsen gevestigde ondergeschikten
sluikhandel in opium te doen drijven. Dat die vrees soms
gegrond kan zijn , bleek nog eenige jaren geleden,
toen een opiumpachter, nadat hij zich de pacht van het
middel rundslagt (die in het betrokken gewest van f 18 000
tot f 86 000 werd opgedreven) uit de handen had laten
nemen , zoozeer door den sluikhandel in opium werd benadeeld , dat hij zich in het volgende j a a r van alle mededinging moest onthouden. Vandaar dat men aanleiding
heeft gevonden om , toen voor de pacht der rundslagt
in Soerakarta over 1875 een buitensporig hoog bod ontvangen werd (namelijk f' 132 240 tegen f 95 040 voor 1874
en f 68 520 voor 1873), het middel niet aan den hoogsten
bieder te gunnen, maar voor denzelfden prijs ondershands
aan den opiumpachter af te staan. Voor de opiumpachters
is het vaak ook van groot belang om meester te zijn van
de pacht der overvaarten , omdat zij dan op vele voornaroe plaatsen van gemeenschap te beter tegen smokkelhandel kunnen waken. Verder vindt de stijging van
de opbrengst der kleine middelen soms hare oorzaak in
het belang dat de Chinesche handelaars er in zien om op
verschillende plaatsen handlangers te hebben, enz.
In 1875 waren op J a v a en Madura geen her\erpachtingen noodig, dan alleen voor eenige overvaarten in de
Preanger regentschappen , waarvan ten slotte eenige ondershands moesten worden afgestaan, zoo als ook het
geval was met enkele over\aarien in Bantam.
De stijging van het middel der dobbelspelen , slechts in
drie gewesten verpacht, betrof schier uitsluitend de residentie Batavia. Voor Soerabaija bragt dit middel — on1) Hieronder thans ook begrepen de met 1 Juljj 1874 ingevoerde
ais acht in 't vorig verslag afzonderlek opgegeven.

dauks do gunstige \erwachtiugen die gukoosteid weiden
van do in 't vorig verslag Iblz. 157) bedoelde beslissing,
dat het den pachter niet verboden was waijangs IWj de
dobbelhuizen te doen spelen — slechts f 1752 meer op
dan voor 1874.
De sedert kort verpachte heffing van schutgelden bij een
drietal sluizen in Soerabaija en Samarang, in 1874 voor
een halfjaar tegen f' 13 820 afgestaan, werd voor 1875
gegund tegen f 24 240, dat is per halfjaar f 1200 minder.
Door eenige residenten werd weder de aandacht gevestigd op het toenemend gebruik van paardenvleesch; in
verband daarmede is in overweging gegeven om ook de
paardenslagt aan belasting te onderworpen. Daar echter
het denkbeeld nog in behandeling was om do pacht der
rundslagt te doen vervallen en te vervangen door eene
regtstreek8che heffing van regeringswege, op den voet als
dit in de Preanger regentschappen geschiedt (waarover
nader) , werd eene dadelijke voorziening ten aanzien van
het belasten der paardenslagt ontijdig geacht.
In de buitei,bezittingen bragt de verpachting der kleine
middelen, zoo als uit vorenstaand vijfjarig overzigt blijkt ,
f 24 357 meer op dan in 1874. In eenige eewesten heefteene
herverpachting moeten plaats vinden. In Sumatru's Westkust
leverde eene opveiling der middelen voor drie j a r e n , door
den gouverneur bevolen (in afwijking van het tot dusverre
algemeen gevolgd beginsel ooi de kleine middelen voor
niet langer dan één j a a r te verpachten), een hoogst ongunstigen uitslag op; bij de daarna uitgeschreven herverpachting, uitsluitend voor 1875, werd alleen voor de middelen
«sterke dranken" en » varkenslagt" minder verkregen dan
in 1«74.
In Palembang was insgelijks eene heropveiling noodig,
namelijk van vierder zes (2) krachtens Indisch Staatsblad
1874 , n° 289 , in dal gewest voor het eerst verpachte ovorvaarten. Om die heropveiling kans van slagen te geven,
moest echter een hooger veertarief aan den pachter worden
toegestaan (Indisch Staatsblad 1875, n c . 67). Voor twee
der overvaarten zijn ook bij de tweede verpachting nog
geen gegadigden gevonden.
Eene andere herverpachting had plaats te Menado, waar
voor het hoofdmiddel, de pacht der dobbelspelen, niets
en voor de overige kleine middelen slechts f 850 geboden
werd. De herverpachting werd niet to verge^fa beproefd,
daar nu in 't gebecd geboden werd f 7170 d. i. nog f 950
boven het pachtcijfer van 1874. Volgens hetgeen later vernomen is, zouden bij de eerste verpachting de gegadigden
het onderling eens zijn geweest om al de middelen te pachten ten voordeele van den Chineschen tempel en had
men hieraan de luttele mededinging toe te schrijven.
De voorziening, die blijkens bet vorig verslag (blz. 158)
vereisclit werd om aan eenige in Celebes bestaande pachten
een wettig karakter te geven, is sederteenigen tijd (hidisch
Staatsblad 1875, n°. 118) genomen. Op wettigen voet werken
nu: te Makassar en omstreken, zoomede in het landschap
Tello, de pacht der varkenslagt en die van het slagten van
hoornvee, paarden enz., bedoeld bij Indisch Staatsblad
1857, n°. 105, blz. 180 en 178, en elders in het gouvernement van Celebes de pacht voor het slagten van al het
genoemde vee, bedoeld bij Indisch Staatsblad 1857, n°. 105,
blz. 181 en Indisch Staatsblad 1865, n°. 66. De eerstbedoelde pachten, te Makassar en in Tello, betreffen ook
de heffing eener belasting op den verkoop van het geslagte
vleescb; in de overige afdeelingen van Celebes evenwel is
de verkoop geheel vrij en heft de pachter alleen zeker regt
bij uitvoer buiten 'sGouvernements gebied.
Op blz. 86 is reeds medegedeeld dat — en waarom —
met 1 Januarij 1875 de pacht der vogelnestklippen te
Benkoelen uit de lijst der verpachte middelen is verdwenen.
Over het geregeld afbetalen der pachtgelden viel over
't algemeen niet te klagen, evenmin op Java en Madura
als in de buiteubezittii gen.
b.

Onverpachte middelen en inkomsten.

Jn- en uitvoerregten. Hoewel de wet van 17 November
1872 (Nederlandsch Staatsblad n°. 130), waarbij het tarief
(2) Op een dier plaatsen, te Tebing-Tinggi, bestond tot dusver
de pacht der tambangans (sloepen), die echter ingetrokken werd
omdat z(j aanleiding gaf tot opdrjjving der veergelden. De andere
overvaarten waren steeds door heerendienstpligtigen bediend.
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(1) Over de vjjf eerste maanden van 1875 beliep de opbrengst
f 299104'J tegen f 3401446 gedurende hetzelfde tijdvak van 1874.

en verder eene som van f' 592 000 wegens differentiële
regten , waarvoor bij den uitvoer in 1873 horgtogt was
gesteld; dit zijn dus buitengewone ontvangsten, die in
1875 en volgende jaren niet meer voorkomen. Bovendien
mag men IJ ij de beschouwing van het in 1874 geïnde bedrag niet uit het oog verliezen, dat de invoer van eone
grooto menigte goederen in 't laatst van 1873 werd uitgesteld tot dat het verlaagd tarief in werking zou zijn
zijn getreden. Evenwel is niet alleen de buitengewone
invoer in 't begin van het j a a r (3), maar ook de betere
taxatie der goederen, die gelijktijdig met de verlaging van
het tarief werd in werking gebragt, oorzaak geweest van
de stijging der opbrengst van de in- en uitvoerregten , niottegenstaande de verlaging van het tarief.
De invoering van do regtenheffing in de Wester-afdeeling van Borneo droog insgelijks tot de stijging der
ontvangsten bij, en wel tot een bedrag van ruim f 60000.
Een vijfjarig overzigt van hetgeen zoo op J a v a en Madura
als in de buitenbezittingen aan invoerregt, uitvoerregt en
pakhui.-huur is ontvangen, volgt hieronder:

(2) Om tot eene zuivere vergelijking te komen, zijn bjj de hier
opgegeven cijfers over 1864 en 1865 niet in aanmerking gebragt
de ontvangsten wegens entrepót- en overscbeeps-regten, benevens
de 5 pet. additionele regten en de waaggelden, welke heffingen
met 1866 zijn afgeschaft.

(3) Gedurende het eerste kwartaal 1874 werd aan invoerregt
ontvangen (alleen op Java en Madura) f 1620680, gedurende het
eerste kwartaal 1873, dus onder de werking van het hoogere tarief,
slechts t 1210147.

van in- en uitvoerreglen aanzienlijk verlaagd werd en de
differentiële regten werden afgeschaft, op 1 Januarij 1H74
in werking was getreden, werd toch aan in- en uitvoerregten N pakhuishuuv over dat jaar meer geheven dan
in vroegere jaren. L)e opbrengst bedroeg f9 290 52i (1) tegen:
8 621 929 in 1873

f

8 051817 .. 1872

6 223 592 in 1868
7 669 062

n

1867

7 042 530 »

1871

8 000 405

1

1866

5 880 802 »

1870

7 659 896 »

1865

5 817 628 »

1869

6 851927

1864

II

(2)

Onder de opbrengst van 1874 is begrepen eene som van
f 161 001» wegens verhoogd invoerregt van het op 1 J a n u arij aanwezig gedistilleerd (Indisch Staatsblad 1873 , n°. 245),

A.F

T E

T R E K K E N
i Werkelijk

Iuvoer-

Uitvoer-

Pakhuis-

regt.

regt.

huur.

Jaren.

, in 'stands
TERUGBETAALD
Te zamen. Fictieve regten
op den
kas
uitvoer van
Te zamen.
gouver1'akhuiS'
Uitvoerverbleven.
Invoernementspro—
huur.
regt.
regt.
ducten.

J A V A
1870.

f 4 062 677,f 2 943 690 f

EN

M A D U R A .

261595 f 7 267 962 f 2 032 514f 12 277f 41741 f 177 f 2 086 709|f 5 181 253

1871.

4 730 12l|

2 633 896

208 302

7 572 319

1349 491

17 597

93 831

585

t

1872.

5 749 712

3 342 366

184 060

9 276 138

1 796 989

35 123 139 450

241

1 971 803

7 304 335

1873.

5 910 653

4 193 099

213 430

10 317 182

2 268 586 37 144 170 006

596

2 476 332

7 840 850

(1) 1 8 7 4 .

6 081528

2 198 176

165 898

8 445 602

|

»

»

»

8 445 602

B U I T E N B E Z I T T I N G E N .

18 70.

f 347 206 f 354 753

f 13 140 f 715 099

f

383 f 15 167

15 550

f 699 549

18

36 024

931 715

787

13 702

1

14 489

747 482

811978

612

30 287

»

30 899

781 079

844 920

n

I

•

Jl

84 4 920

386 063

570 533

11143

967 739

5 430

1873.

354 911

399 236

7 824

761 971

1873.

395 025

409 359

7594

(1)1874.

497 762

342 296

4 862

N a aftrek der restitutien.

f

30 576 f

1871.

(1)

»
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Hoedanig do ontvangsten over 1874 over de verschillunde kantoren verdeeld waren, kan blijken uit onderMaande opgaaf:
Kuitenbezittingen

Juva en Madura

Tjerlngin
Anjer

M

.

Bant ara:
Tan a r a .
2 715 034

Batavia
Wijnkoopsbaai (1)
Indrumaijoe

403
339 453

Cheribon
Tagal

n

.

Pekal'mgan

2 179

2 315 013
714

Bawean
Pafoeroean

370 066

Probolinggo

130 400

Bezoek».

20 885

Panaroekan

74 307

Tjilatjap

10 295

.

Banjoewangi

1376

Patjitan

58

Pangool

26

Sumanap .

335

Pa ma kus san

1 395

Bangkallang

n

Saaiuang .

757

Andere kantoren

Karos

(id.)

5 793

Siugkel

(id.)

9 437

Benkoelen (Kenkoelen)
Krnö

(id.)

Palombang

55 502

Sourabiija

4 741

3 859
»

185

21 612

Grisseo.

(id.)

»

Rembang
,

Siboga

Telok-Betong (Latnpongscho districten)

25

Toeban.

64

Mokko Mokko (id.)

.

Joana

(ld.)

52 618
»

J a [ia ra .

Priamun

85 671

2 235 883

Saniarang

Padang (Sumatra's
Westkust) . . . f 597 653

. . .

62 413

Moeara
Kompeh
(Djumbi). .
(2)

24 360

Muntok (Kanka)

.

28 437

Tandjoog Pandan
(lilliton). . . .

17 204

Pontianak (Westerafdeeling van Borneo)

44 475

Pamangkat

(id )

16 995

Singkawang (id.)

1 213

Bandjermasin (Zuider- en Oosterafdeoling van Borneo)
Sampit

(id.)

27 660
431

Te zamen f 8 4 4 920

11 539

Te zamen f 8 145 602
De deugdelijkheid van het op 1°. January 1874 in werkiug getreden algemeen reglement op de heffing van inen uitvoorregten en accijnsen maakte een punt van ernstig
onderzoek uit. Van de zijde van den handel werd namelijk
beweerd, dat het alleen aan de niet volledige uitvoering
van dat reglement was te danken , dat zich niet vele en
ernstige moeyelijkheden voordeden. Bij onderzoek is gebleken
dat sommige — en daaronder belangrijke — bepalingen van
hut reglement niet worden toegepast, omdat zij niet wel voor
geheele toepassing vatbaar zijn. Is uit dien hoofde eene
(1) Het voornemen bestaat om deze havn (waar in de laatste
jaren door particulieren niets in- of uitgevoerd werd en waar ook
geen afscheep van gouvernementskoffij meer plaats vindt nu het
prodnct uit het regentschap Tjiandjocr over land naar Batavia wordt
verroerd) niet langer voor den algemeenen handel open te stellen,
en du9 het tolpersoneel aldaar in te trekken.
(2) Vergelijkt het aangeteekende op blz. 17.

wijziging noodig, er komt nog bij, dat het reglement —
hetwelk bleek niet in de inlandscho on Chinesche talen
ovorgebragt to kunnen worden — onverstaanbaar is voor de
groote menigte handelaren en schippers, behoorende tot
de vreemde Oosterlingen en de inlandsciio bevolking, terwijl ook do vervulling der gevorderde formaliteiten voor
deze personen , vooral op kleinere plaatsen on op sommige bozittingen buiten J a v a en Madura , veel bezwaar heeft. Om
deze en andere redenen wordt de hand geslagen aan het ontwerpen van een nieuw reglement, dat meer rekening houdt
met de toestanden van het land en van de verschillende
nationaliteiten , die tot de naleving verpligt zijn.
Van de zijde des handels hier te lande werden in het
afgeloopen j a a r , na de vaststelling van de prijscourant
voor het 3de kwartaal 1«74, klagten bij de Regering —
zoo hier als in Indie — ontvangen over de hooge waardebepaling en de veranderlijkheid, waardoor zich de pryscouranten hadden gekenmerkt. Kun ingesteld onderzoek beeft doen zien dat werkelijk in de bedoelde pryscourant voor het 3de kwartaal voor verschillende goederen te hooge waarden waren bepaald. Reeds bij de vaststelling van de prijscourant voor het 4de kwartaal werd
aan de bezwaren tegemoet gekomen, en de tegenwoordige
directeur van finautieu heeft zich als regel gesteld om geen
belangrijke veranderingen in de waardebepaling te brengen , zonder bet advies van een of meer kamers van koophandel en nijverheid te hebben ingewonnen.
In 1875 is een begin gemaakt met het geregeld publiceren, zoowel in de Javasche Courant als in de Staatscourant (2), van maandelijksche staten van den invoerder
voornaamste katoenen en wollen manufacturen op elk der
drie hoofdplaatsen Batavia, Samarang en Soerabaija. Op
gelijke wijze wordt gohandeld met de maandelijksche algemeene statistiek der iu- en uitvoeren op J a v a en Mad u r a , die sedert 1 Januarij 1875 bewerkt wordt (zie
hoofdstuk O , afd. IV).
Aangezien door het tot stand komen der nieuwe tariefwet de in de wet van 1865 voorkomende bepaling omtrent
de kenmerken der wapenen van weelde, wier invoer in
Indie vergund wordt, was vervallen , en de herleving der bepaling in art. 8 van het reglement in Indisch Staatsblad 1828,
n°. 5 8 , niet wenschelijk geacht werd, is bij ordonnantie
van 19 November 1874 (Indisch Staatsblad n°. 266) op
nieuw omschreven wat men onder wapenen van weelde
te verstaan heeft. Als zoodanig worden nu door de ambtenaren bij de tolkantoren toegelaten geweren met hoogere
waarde dan f 5 0 , en pistolen van f 25 of meer. Van de
beslissingen dier ambtenaren is appèl toegestaan op den
directeur van finantien.
Bij ordonnantie van 21 Maart 1875 (Indisch Staatsblad
n°. 81) is eene bepaling vastgesteld, ten einde aan de
goederen , die voor tentoonstellingen ingevoerd en daarna
weder uitgevoerd worden , den vrijdom van invoerregten te
verzekeren waarop de tariefwet aanspraak geelt in alle
gevallen , waarin niet ten verbruik wordt ingevoerd. Aan
den directeur van finantien is overgelaten om voor elk
bijzonder geval de voorwaarden te regelen voor de toepassing van bedoelden vrijdom. Al dadelijk heeft de ordonnantie haar nut gehad (verg. de Javasche Courant van
2 April 1875) ten behoeve van de in April j l . te Djokjokarta gehouden tentoonstelling , waarover zie blz. 5.
Aan de tenuitvoerlegging van het plan om de heffing
van in- en uitvoerregten ter Oostkust van Sumatra tegen
schadeloosstelling van de inlandsche vorsten over te nemen,
zijn eigenaardige moeijelijkheden verbonden. Behalve door
andere omstandigheden, werd de behoorly ke afdoening
dezer aangelegenheid vertraagd door het gemis van speciale
kennis bij de plaatselijke ambtenaren omtrent de heffing
van in- en uitvoerregten. Nadat evenwel de in.-pecteur der
Iii— en uitvoerregten zich naar Uumatra's Oostkust had
begeven, de noodige onderzoekingen had ingesteld en met
het hoofd van gewestelijk bestuur in overleg was getreden ,
zijn ter zake voorstellen aan de Indische Regering gedaan ,
die er hoogstwaarschijnlijk toe zullen leiden dat in 1876
met de heffing van regten van wege het Nederlandsen.
Indisch Gouvernement een aanvang wordt gemaakt.

(2) Zie voor de eerst gepubliceerde staten (over Januarij en
Februarü 1875) de Staatscourant van 22 Junij jl.

Bfllagen.

[ 5 . 2.]

Tweede Kamer. ïei

Koloniaal verslag van 1 8 7 5 .
Accijns op het inlandseh gedistilleerd. De verwachtingen,
die ton aanzien van de opbrengst van dezo op 1 Januarij
1874 iugevoerde belasting door de ontwerpers werden gekoesterd, zijn niet verwezenlijkt
De opbrengst over
1874 bedroeg slechts f' 188207 (1). Trekt men hiervan
af de kosten, die naar de matigste berekening zijn te
stellen op f 5 0 0 0 0 , dan ziet- men dat eene zuivere opbrengst van f 138 207 stnat tegenover do opbrengst der
verpachting over 1873, bedragende (zuiver, want kosten
gingen daar niet af) f 2 0 9 436. De invoering van den
accijns kan dus gerekend worden over 1874 een verlies
te hebben gegeven van f 7 1 229.
Ofschoon de geringe opbrengst voor een deel moet
worden toegeschreven aan de omstandigheden , onder welke
de invoering van den accijns plaats vond (gebrek aan
kennis zoowel bij de ambtenaren als bij het publiek,
tijdelijk gemis van de noodige instrumenten enz.), verwacht
men toch ook voor volgende jaren geene uitkomsten die
de voordeelen der accy'nsheffing boven het vroeger gevolgde
stelsel van verpachting zullen aantoonen. Zonder onevenredig groote uitgaven zal het inoeijelyk zyn op afdoende
wijze te waken tegen clandestiene kleine stokeryen, die
met de meest eenvoudige hulpmiddelen kunnen worden
gedreven. Hot personeel der in- en uitvoerregten is zelfs
neg niet geheel voldoende voor het toezigt op de bekende
en wettig werkende stokerijen. Ook het toezigt op het vervoer van gedistilleerd is zeer onvolkomen, en zou niet
dan met opoffering van veel geld eenigszins voldoende te
maken zijn. De verpligting tot het nemen van consenten
voor het vervoer van eene hoeveelheid van twee liters of
meer is, wegens de groote afstanden der plaatsen waar consenten te krijgen zijn, en wegens de persoonlijkheid dor
vervoerders, aan vele moeijelijkheden onderhevig.
Vele arakstokerycn waren in 1874 of in 't geheel niet
of slechts kort in werking, omdat de ondernemers terugdeinsden voor de formaliteiten , die by de nieuwe bopalingen gevorderd werden. Bij enkele fabrieken, door
Europeanen gedreven , werden de grootste moeijelijkheden
overwonnen door te werken volgens de bepalingen der
ordonnantie in Indisch Staatsblad 1874, n°. 121. Bij die
ordonnantie werden — in verband met eene indeeling (bij de
ordonnantie in Indisch Staatsblad 1874, n°. 120) der andere
stokeryen in drie klassen — speciale bepalingen vastgesteld
voor eene vierde klasse van stokerijen, namelijk die waarin
gedistilleerd vervaardigd wordt uit » door middel van
houtskool of andere zelfstandigheden gezuiverde en met
het flegma van vroeger verwerkte grondstof aangelengde
gegiste grondstoffen". Bij de stokerijen van deze klasse
worden vele formaliteiten , die anders noodig zijn, vervangen door het gebruik van een door de administratie
af te sluiten toestel, zoodanig ingerigt dat het voortbrengsel van de ruwstokingen wordt afgeleid in een of meer
vergaderbakken. Niet alle fabriekanten zijn in staat of
genegen aan hunne fabriek zoodanige inrigting te geven.
(1) Gedurende de vyf eerste maanden van 1875 werd ontvangen
f 74834 tegen f 60308 over hetzelfde tijdvak in 1874.

De directeur van finantien , die in Mei 1875 een rapport omtrent de minder gunstige werking van den accyns
indiende, wees daarbij op do mooyolykhoid van voorziening, daar de accyns in nnauw verband staat met het invoer regt op hot gedistilleerd dat van plaatsen buiten het
tolgebiod wordt aangobragt. Hy heeft in overweging genomen welke maatregelen tot verbetering van den toestand zouden kunnen leiden , en hem is door den Gouverneur-Goneraal opgodragen om na eenigen tijd op nieuw
omtrent de accy'nsheffing te berigton.
Accijns op tabak. Deze belasting, vddr 1874 bekend
onder den naam van » consumtieregt", treft —afgoscheidon van het algeraeene toltarief — de tabak voor do inlandscbe markt die op J a v a on Madura wordt geladen met
bestemming Baar eenig ander gewest aldaar , en d i e , welke
in de residention Westerafdeeling en Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo over zee wordt ingevoerd. De opbrengst,
in de laatste tien jaren afwisselende tusschen f 98550 in 1868
en f 138195 in 1872, beliep in de twee lantste jaren van
bedoeld tydvak (1873 en 1874) achtereenvolgens f 129 781
en f 136388 (2), waarvan op Java en Madura respectivelijk f 97477 en f 108 042 en op Borneo f 32 304 en f 2 8 346.
De plaatsen die het meest tot den accijns bijdragen ,
zyn op Java : Pekalongan , Grissee, Bezoeki en Toeban ,
met eene heffing in 1874 van respectivelijk f63919, f 1 5 3 5 1 ,
f 12 986 en f 7 616, te zamen f 99 872 (tegen f 9 5 3 0 5 in
1873). Hot ovorig bedrag der heffing was verdeeld over
13 plaatsen van Java en Madura en 6 van Borneo (in
1873 over 16 en 4).
Het in 't vorig verslag aangekondigd onderzoek naar do
redenen voor de verminderde opbrengst der belasting te Bezoeki (in 1872 byv. bragt de tabaksaccijns, toen comsumtieregt, daar f 28 099 op) heeft tot de overtuiging geleid
dat zij vooral veroorzaakt wordt door de toeneming
van de teelt van tabak voor de Europesche markt in
dit gewe3t, waartegenover de teelt voor de inlandsche
markt is verminderd. Bovendien is het vervoer van tabak
over zee in de laatste jaren afgenomen , daar een groot
gedeelte van de inlandsche tabak over land naar hot nabijgelegen Probolinggo, Kraksaan , j a zelfs naar Pasoeroean
wordt verzonden, terwijl verder niet onopgemerkt mag
blijven , dat de tabakshandelaren , die vroeger te Bezoeki
hun voorraad tabak opdeden , in den laatsten tijd te Grissee
en Soerabaija Balische tabak opkoopen die lager in prijs
is. Op deze beide plaatsen is dan ook in de laatste j a r e n
eenige toeneming van opbrengst te bespeuren.

Verponding. De aanslag dezer belasting in de verschillende gewesten op Java en Madura over 1873 en 1874
blijkt uit den volgenden staat:

(2) De opbrengst over do v(jf eerste maanden van 1875 was in
't geheel f50450, tegen f 60 757 in dezelfde maanden van 1874.
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Aanslag wegens onroerende goederen,
bezeten

Aanslag wegens onroerende goederen,
bezeten

AANMERKINGEN.
met regt
in eigendom.
van opstal.

T e zamen.

in erfpacht
of vruchtgebruik.

met regt
in eigendom.
van opstal.

T e zamen,

in erfpacht
of vruchtgebraik.

I
f

Bantam
Batavia (zonder afd. Buitenzorg)
Buitenzorg
Krawang
Preanger

regentschappen

13 708,65

375,00

14 083,65

328 755,36

1 128,45

329 883,81

126 095,12'

236,25

126 331,37

43 856,13

127,50

43 983,63

2 007,19

983,47

2 990,66

Cheribon

55 154,97'

Tagal

27 274,12*

Fekalongan

17 074,12 s
134 961,00

Kamarang
Japara
Renibang

(b)

(d) 413 717,88

n

303,00
f

8 588,40

127 770,31

»
750,00

59 562,63 '|

58 491,63»

321,00

2 424,74 l

1175,12*

3 599,87

66 508,67

6 422,25

72 930,92»

1 653,75

28 927,87

33 907,99

176,25

34 084,24 '|

52,65

17126,77'

17 178,15

98 40

139 493,30

8 582,41 *

27 138,45

795,00

13 711,12

3197,06

9 135,00

16 663,87 »

11 067,37 s

4 151,75
14 713,50

Pasoeroean

58 398,50

6 575,25

Probolinggo

6 540,60

Bezoeki

6 659,50
413,62

127 467,31

f

5

165 951,00

. . . .

w
5

180,00

67 161,72

12 006,75

Soerabaija

Banjoewangi

8 408,40

s

13 208,00

5

f

148 169,00
25 798,87*
15 219,12»
f

1256,25

17 276,55
(d) 148 075,71
27 933,45
16 908,18
1 305,00

206 695,50

181 920,75

195 358,50

10 032,00

59 973,75

56 708,25

6 206,25

62 914,50

7 557,87

14 098,47

15 002,77

2 155,66*

17 158,44

5 824,50

12 484,00

12 184,50

2 869,12 »|

15 053,62

45,00

458,62

622,50

»

622,50

Banjoemas

2 345,47

145,88

2 491,35»

2 443,91»

167,86

2 611,77»

Bagelen

2 358,07

656,07

3 014,15

3 170,43»

729,60

3 900,03

Kadoe

4 710,75

3 047,70

7 758,45

6 249,00

3 472,38'

9 721,38*

Madioen

4 692,99 '|

1801,62

5 994,62

8116,24»

303,75

8 419,99*

11266,01

5 919,60

17 185,61

17 031,07

4 059,15

898,80

802,50

1 701,30

1 804,50

15,00

f 1028 324,38

f 97 176,95

Kediri
Madura
Totaal.

.

f

1256,25

f

l 126 757,58'! f 813 424,47

w
51261,28

22,50

21 115,72'
1819,50

M
f

2 077,50

f

1280 481,14

(a) Enkele cijfers van het
vorig verslag zijn verbeterd
tengevolge van nader ingekomen opgaven.
(b) Niet
geven.

gesplitst

opge-

(e) Batavia hieronder niet
begrepen.
[d] Deze cijfers kunnen
nog niet juist worden opgegeven, aangezien op enkele
doleantien nog geene beslissing is genomen.
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Koloniaal verslag van 1875.
Bovenstaande cijfer» doen zien, dat de aanslag in de
verponding voor 1874 in Bantam f 5495 en in Samarang
f' 93 minder, maar in alle andere gewesten hoogor was
dan in 1»73. Voor al de laatstbedoelde gewesten te zamen
bedroeg de hoogere aanslag f 1 5 9 312, in welk bedrag
Batavia deelt voor f 85 273, Soerabaya voor 1' 24 774 en
Krawang voor f 15 579. De vermindering voor Bantam
moet alleen worden toegeschreven aan de lagere schatting
van het land Tjikandi-Ilir, welks aanslagwaarde van
f 809 900 eerst tot t 640000, doch later, ten gevolge van
gegrondo bezwaren van de zyde der nieuwe eigonaren, tot
de som van f 250 000 werd teruggebragt. De hoogere
aanslag in de overige gewesten is hoofdzakelijk het gevolg
van naauwkeuriger taxatien. Zoo steeg het aanslagcyfer
voor Batavia aanz'enlyk ten gevolge van de toepassing
der aanbeveling, blijkens het vorig verslag (blz 166) attn
de taxatie-commissie gerigt, om met zorg te letten op
de waardo der opstallen die op de gronden (voor een
groot deel zonder wettigen titel) gevestigd waren. Ken
aantal eigenaren beklaagden zich over het in rekening
brengen dezer opstallen. Ook kwamen verscheidene eigenaren van particuliere landerijen er tegen op, dat bij
den aanslag dier landerijen, behalve de belasting in
geld en producten door de opgezetenen opgebragt, ook
de belasting in arbeid (heerendienst) in aanmerking was
genomen. De klagteo werden echter ongegrond verklaard.
Een paar aangeslagenen betaalden daarop de belasting
onder protest, doch gaven aan het protest geen verder
gevolg. Slechts één belastingschuldige, die zich te vergeefs tot de Regering had gewend, trachtte langs den
weg van regten teruggaaf van betaalde verponding te verkrijgen, bewerende dat door verkeerde toepassing der ordonnantie de aanslag te hoog zou zijn. De raad van

justitie te Batavia verklaarde zich echter, by vonnis van
19 Maart 1875, onbevoegd om van de vordering konnis
te nemen , op grond dat de ordonnantie de vaststelling van
den aanslag geheel aan het administratief gezag overlaat.
Eene nieuwe regeling der vorpondingsbelasting — reeds
vroeger in Indio opgevat (zio het verslag van 1873, blz. 183),
doch sodert verschoven omdat aan andure belasting-ontwerpen (die omtrent de personele en patentbelasting, waarover lager aan het slot dezer afdeeling gehandeld wordt)
de prioriteit werd toegekend — is nu weder tor hand genomen. Ook dezerzijds is er op aangedrongen (Februari) jl.)
dat het ontwerp ooner nieuwe verpondings-ordonnantio zoo
spoedig inogelyk in gereedheid kome.
Intusschen is de aanslag voor 1874 ook voor 1875 van
kracht verklaard (Indisch Staatsblad 1874, n°. 280).
Voor de twee gewesten buiton Javu, en Madura waar
de verponding werkt, is de laatst vastgestelde driejarige
aanslag bepaald: voor Padang on Priaman (Sumatra's
Westkust) op f 23 381 en f 560 (voor 1874 tot en met
1876), en voor Makassar en de afdeeling Noorderdistricten
(Celebes) op f 26 125 en f 193 (voor 1875 toten met 1877).
Volgens den vroegeren aanslag, mede voor drie j a r e n ,
waron deze sommen f 21 0 1 5 , f 567, f 20 473 en f 193.
Op het eiland Bengkalis (residentie Oostkust van Sumatra), waar met 1875 mede de verponding is ingevoerd
(Indisch Staatsblad 1874, n°. 111), wordt deze belasting
nog niet geheven, omdat eigendom of andere zakelijke
regten aldaar tot dusver niet wettelijk gevestigd zijn.
Vendukantoren. De baten, welke het monopolie der vendukantoren in Indie aan den lande oplevorde, zyn te
kennen uit het onderstaand driejarig overzigt betreffende
de uitkomsten der administratie van die inrigtingen.

Tractemenlen

Onder den
Achterstallige
omzet zijn
debetposten,
Zuivere winst
begrepen de
Omzet
gewijze
voor het
die bij het
voor gouvervoor het
belooning aan
einde van het
nementsover het
Gouvernement
betrokken
personeel,
Gouvernerekening verj
a
a
r meer dan
(onzuiver
geheele jaar.
benevens ankochte
12 maanden
ment. (2)
goederen ter
dere onkosten.
bedrag).
oud waren.
waarde
van :
(1)
Inkomsten

VENDUKANTOREN.

en percents*

1873.
Landskantoren
(geheel voor
's lands rekening geadminisf

314 591

f 16 315 103

f 4 836 094

f

156 458
71907
436 586

1

42 730
23 576
380 897

2 778 573
1 469 112
f 20 562 788

196 376
196 452
f 5 228 922

f

337 851

f

203 209

f

361712

f 19 006 899

f

f

315 776

f

187 007
99 799
851727

f

145 751
77 146
426 106

t

41256
22 653
425 621

3 557 242
1412 629
f 23 976 770

94 655
58 660
f 6 307 529

f

345 776

f

541 697

f

201021

f

340 676

f 16 015 395

f 5 962 717

f

191298

f

166 986
108 115
816 798

f

130 525
85 242
416 788

f

36 461
22 873
400 010

2 407 714
1 776 698
f 20 199 807

189 400
40 795
6192 912

f

»
»
191 298

f

522 812

f

208 221

f

199 188
95 483
817 483

f

564 921

f

337 851

Byzondere kantoren (by welke
het Gouvernement zeker aandeel in de winst heeft), waarvan het beheer als bybetrekking is opgedragen aan :

1 8 7 3 . (3)
Bijzondere kantoren :
beheerd door ambtenaren .
n
» notarissen. .

.
.

1 8 7 4 . (4)
Bijzondere kantoren :
beheerd door ambtenaren
»
» notarissen.

.
.

.
.

f

6154 214

»

i

(1) Hieronder wegens practizijns- en'geregtskosten , niet ten laste van een bepaald kantoor uitgetrokken, in 1872
f 4900. in 1873 f 3060 en in 1874 f 691,95.
(2) By twee landskantoren (Buitenzorg en Pekalongan) bedroegen de inkomsten minder dan de kosten van het
personeel. Voor eerstgenoemd kantoor was het nadeelig verschil over 1872 f 130, over 1873 f 738 en over 1874
f 1386: voor Pekalongan achtet een volgens f 1435 , f 659 en f 147.
(3) De hier opgegeven cyf'ers verschillen van die in 't vorig ver.-lag ten gevolge van het benuttigen van nader
ingekomen opgaven omtrent sommige kantoren.
(4) Bij de afsluiting van dezen staat ontbraken nog de verantwoordingen van een aantal kantoren die öf nog niet
ingekomen öf ter verbetering teruggezonden waren. In 't volgend verslag zal dus eerst eene volledige opgaafzyn te leveren.
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In 1874 worden (in verband met de aansprakelijkheid
van het Gouvernement voor do uitkeering van venduaccepten) slechts voor eon bedrag vun f 6750 voorschotten
aan bijzondere vondu-administintion verleend (tegen f 43 771
in 1873 en f'39 854 in 1872), terwijl — wegens do in 1874
of' vroeger vorleendo voorschotten — a a n ' s lands kas werd
terugbetaald f 24 721. De oorzaak van het geringe bedrag
dier voorschotten is ook hierin gelogen , dat in den laatsten
tijd zooveel mogelijk is gewaakt tegen het oploopen van
achterstallige dobetpostcn bij de bijzondere vondukantoren.
Het bedrag der oude dobotposten is dan ook gedurende
1874 met ± f 35 000 verminderd. Ook bij ontvangst
van de iuaandelijksche opgaven der door de Javascho
Bank gedisconteerde en niet op den vervaldag betaalde
vendu-accepten zijn door het departement van finantion
steeds dadelijk do noodige aanschrijvingen uitgovanrdigd
om de betaling te doen bespoedigen. Intusschen doet de
noodzakelijkheid eener betere regeling van de verhouding
van de zoogenaamde particuliere vendumeesters tegenover
de llegering zich meer en moer gevoelen, waarom dan
ook eene nieuwe regeling in Indie wordt ontworpen.
In het vorig verslag (blz. 168) is melding gemaakt van
een regtsgeding tusschen de Javasche Bank on de llegering,
naar aanleiding van een der vendu-accepten, te üjokjokarta
afgegeven voor een hooger bedrag dan de opbrengst der
vendutie. Zoo als daar is vermeld, was de vordering der
Javasche Bank — strekkende tot schadevergoeding wegens
eono onregtmatige daad — algewezen bij arrest \ an hot
Hooggeregtshof van 9 April 1874, en was de Bank daartogen in revisie gekomen. Bij arrest van 1 October 1874
(Indisch Weekblad van het Regt n°. 591) heeft het Htoggeregtshof', regt doende in revisie, het arrest van 9 April
1874 vernietigd, de verantwoordelijkheid van de Regering
voor de onregtmatige handeling, bestaande in de afgifte
van voormeld accept, aangenomen, en haar op dien grond
veroordeeld tot betaling van het bedrag van het venduaccept ad f 1000, met de wettelijke renten van den dag
der dagvaarding af. Na dezo uitspraak heeft de Javasche
Bank zich tot de Kegoring gewend met de mededeeling
dat, naar hare meening, het Hooggeregtshof vergoeding
van renten sedert den dag van het protest der acceptatie
had moeten toeleggen; dat zij (de Bank) echter bereid
w a s , ook wat de overige accepten betrof, genoegen te
nemen met de toekenning van minder renten dan waarop
zij meende regt te hebben, wanneer de Kegoring in der
minne het bedrag van de overige voor te hoog bedrag of
fictief afgegeven vendu-accepten, te zamen ad f'118 591,14,
met de renten van de dagteekeoing harer missive afwilde
betalen. De Indische Regering heeft zich echter hiertoe
niet bereid verklaard. Zij was van meening, dat eene
nadere ontwikkeling der regtsgronden, waarop de overtuiging gevestigd was dat zij niet aansprakelijk is, tot
eene andere uitspraak dan die van 1 October konde leiden.
Daarop is de quaestie, ten gevolge van eene dagvaarding
door de Javasche Bank ter zake van een accept groot
f 1304,10, op nieuw aan de beslissing van het Hooggeregtshof onderworpen en inderdaad wederom in het voordeel der Regering beslist bij arrest van 15 Julij 1875 (Indisch Weekblad van het Regt, n°. 631).
De onregelmatigheden in de vendu-administratie te
Serang (Bantam), waarvan mede i n ' t vorig verslag melding
werd gemaakt, zijn gebleken tot eene strafvervolging te
moeten leiden, waartoe het noodige verrigt is.
Voor zooveel de landsvendukantoren betreft, kan nog
worden vermeld, dat de toevoeging van tijdelijk personeel
aan die kantoren te Soerabaija en Samarang ook voor
1875 is moeten worden bestendigd. Van de zijde van het
landskantoor te Pasoeroean werd mede op eene vermeerdering van personeel aangedrongen; doch in afwachting
eener aanstaande nieuwe regeling betreffende de vendukantoren, werd eene definitieve voorziening hier minder
raadzaam geacht. Het aantal der particuliere vendukantoren
in de buitenbezittingen werd met één verminderd, door
de intrekking van dat. te Takalar, in het gouvernement
van Celebes (Indisch Staatsblad 1874, n°. 66).
In het afgeloopen j a a r heeft zich een verschil van gevoelen geopenbaard over de vraag, welk bedrag aan vendusalaris (dat voor roerende goederen ad 7, of dat voor
onroerende goederen ad 3 pet) moest worden geheven ter
zake van den openbaren verkoop van eenige koffij •onder-

nemingen, waarbij zoowel huurregton , als oigondom-rogten
op gebouwen en beplantingen op den gehnurden grond
worden overgedragen. Door don Gouverneur-Generaal i s ,
na bekomen magtiging des Konings , uitgemaakt (Indisch
Staatsblad 1874, n". 286), dat landelijke ondernemingen,
gevestigd op gehuurde gronden , voor de berekening van
het vendusalaris beschouwd worden als onroerend goed.
Regt van tegel. Bij de toepassing dor zegel-ordonnantie
(Indisch Staatsblad 1817, nu. 50) deden zich ook in 1874
hare vele leemten op nieuw gevoelen. Bjj vestiging of
overdragt van orfpachtsregt en bij conversie van huurregt
in erfpacht moest worden aangenomen dat do acte moet
geschreven zijn op een zegel van f 0,50, omdat ter zake
geon al/.ondei lijko bepalingen bestaan. Hetzelfde is ook
aangenomen ten aanzien van acten van aanstelling van
titulaire kapiteins en luitenants der Chinezen in de buitonbezittingen , omdat daarvoor geen bepalingen bestaan ,
zoo als voor Java en Madura te vinden zijn in Indisch
Staatsblad 1819. n°. 82.
Het in 1872 door de Indische Regering aan het oordeel
van het Opperbestuur onderworpen voorstel tot eene nieuwe
regeling der zegelbelasting , welke — zoo als bekend is — , in
Indie gedeeltelijk de plaats inneemt van het registratieregt
hier te lande, heelt tot zoovele en gewigtige bedenkingen aanleiding gegeven, dat de Gouverneur-Generaal dezerzijds
is uitgenoodigd (Februarij 1875) een nieuw ontwerp te
doen zamenstellen.
Naar aanleiding van een verzoek van den intendant der
troepen te Atjeh, om op crediet en ter nadere verantwoording eene zekere hoeveelheid zegels te mogen ontvangen —
waaraan voldaan werd — is het besluit genomen, dat
voorloopig zegels worden verkrygbaar gesteld te KottaRadja (Atjeh) , en dat met het debiet er van , onder genot
der gewone voordeelen, voorloopig wordt belast de tijdelijk benoemde postambtenaar, die ter zake verantwoordelijk is aan de algemeene rekenkamer.
Licentien voor het houden van pand- of beleenhuizen. (1)
Het aantal personen die van het uitleenen van kleine
geldsommen (van f 100 en daar benedon) op pand en tegen
interest hun beroep maken, neemt nog steeds toe, zoo als
blijkt uit het volgend vijfjarig overzigt der voor de uitoefèning van dit beroep door de hoofden van gewestelijk
bestuur, krachtens Indisch Staatsblad 1869, n°. 8 5 , verleende vergunningen.

Aantal uitgereikte licentien.
G E W K S T K N.
1870. 1871. 1872. 1878. 1874.

Java en Madura.
Bantam

1

1

1

1

1

Batavia

5

10

13

37

48

Krawang

»

I

2

11

1

Freanger regentschappen .

9

5

2

2

3

Cheribon

17

21

20

24

38

Tagal

23

37

38

50

69

6

10

13

17

21

14

29

32

82

36

75

113

121

163

212

Pekalongan
Samarang
Transporteren

(1) De opbrengst dezer licentien, die geschreven moeten z|)n op
een zegel van f 50 en slechts geldig zijn tot het einde van het
jaar, wordt verantwoord onder de zegel-ontvangsten.
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Aantal uitgereikte licentien.
G E W E S T E N.
1870. 1871. 187a. 187». 1874.

75

113

121

163

212

Japara

22

30

41

53

62

Rembang

15

43

55

67

100

Noerabaija

41

51

49

73

109

Pasooroean

47

G3

58

51

53

Probolinggo

14

19

17

20

25

Bezoeki

8

8

10

12

Banjoewangi

n

i

|

1

7

8

8

12

12

11

27

19

25

26

16

25

31

31

36

i)

»

»

33

47

Fer transport

Banjoomas
Bagelen

. . . . . . .

Kadoe
DjoLjokarta

3

15

1

22

37

Madioen

21

19

«1

24

28

Kediri

24

83

85

37

44

Madura

19

29

24

29

36

816 I 483

488

650

840

11

18

22

24

21

2

3

3

3

5

1

1

n

M

|

11

16

17

16

15

Banka

1

2

8

8

8

Billiton

4

3

5

8

5

Riouw

»

Soerakarta

Totaal

.

.

.

.

Buitenbezittingen
Suraatra's Westkust.
Benkoelen
Lampon?sche districten.

.

Falembang

Oostkust van Sumatra .

.

Wester-afd. van Borneo

.

9

12

14

13

Zuider- en Ooster-afdeeling
van Borneo

4

6

3

3

B

Celebes

6

5

4

3

5

Menado

1

3

2

1

2
1

Amboina

2

1

1

1

Ternate

2

2

2

2

2

Timor

1

1

1

1

1

Totaal.

55

73

83

82

T e zamen op en buiten Java
en Madura

871

556

733

922

570

Deze. cijfers doen zien dat in alle gewesten van Java bet
aantal pandhuizen vermeerderde, met uitzondering alleen van
Bantam en Banjoomas. waar het aantal onveranderd bleef.
In Soerabaija en Rembang waren er bij bet eind van 1874
zelfs 36 en 33 meer dan in het voorafgegane j a a r . In de bui tenbezittingen was de afwisseling minder groot. Voor het

eerst sedert do afschaffing der pacht werden licontien voor het
houdon van een pandhuis aangevraagd voor Banjoewangi
(hier door 1 persoon) en voor Riouw (door 2 personen).
De residenten dezer gewesten zijn van oordsol, dat zich
voor het bedrijf van pandhuishouder, dat in hot afgeloopen
jaar gebleken is zeer voordeolig te zijn, nog moor personen
zullen aaumeldeu. In Djokjokarta, waar voor het eerst
in 1873 licentien waren aangevraagd , kwamen er in 1874 ,
uu do belanghebbenden eenmaal op de bepalingen opmerkzaam waren geworden, niet minder dan 14 bij. De gelicentiéerde pandhuizon in dit gewest hebben wol geen
lager rentetarief dan trooger de niet gelicentiëorde, maar
zy staan nu onder beter toezigt der politie. In Krawang
verrees op nieuw oen pandhuis, nadat de 2 , die er in
1«72 bestaan baddon, wuren te niot gegaan. In de Westerafdeeling van Borneo werd eono aanzienlijke vermindering
van het getal pandhuizen waargenomen , doch die vermindoring had slechts eene voorbijgaande (onbekende) oorzaak ,
zoo als bleek uit de talrijke aanvragen om licentien voor
1875. Op Billiton zijn in twee districten de pandhuizen verd wenen , omdat daarbij te weinig omging. Te Maros op
Celebes, waar om dezelfde reden in 1873 een pandhuis
werd opgeheven, werd er toch in 1874 weder een geopend.
Over 't algemeen vermeerderen do beleenhuizen, maar
het rentetarief wordt niet lager. Op plaatsen, waar mededinging bestaat, heeft men den invloed daarvan niet zoo
zeer opgemerkt in do renteberekening, dan wel in de
hoogere waardo waarop do panden worden getaxeerd.
Op enkele plaatsen werd de betrekkelijk nog matige
rente van gemiddeld 6 pet. 's maands geheven; op de
meeste bedroeg zij echter 120 pet. tot 180 pet. 's j a a r s .
Onder de personen die het bedrijf van pandhuishouder
uitoefenen, waren in het afgeloopen j a a r 8 Europeanen
en 1 inlander tegen 9 en 3 in 1873; de overigen waren
allen Chinezen.
De Indische Regering heefi in de resultaten van het
onderzoek, door den vorigen directeur van finantien ingesteld , niet de noodige gegevens gevonden ter beantwoording van de haar gestelde vraag (zie vorig verslag
blz. 169), of op goede gronden is aan te nemen dat do
fmantiële opoffering, welke de Staat zich ter wille van de
afschaffing der zoogenaamde pandjespacht heeft getroost,
inderdaad geleid heeft tot een gunstig resultaat, hetwelk
niet zou hebben kunnen voortspruiten uit wegneming van
misbruiken. Aan den tegenwoordigen directeur van finantien werd dus een nieuw onderzoek opgedragen.
Nadere bijzonderheden omtrent de werking der thans
geldendo bepalingen kunnen blijken uit de hierachter overgelegde statistiek der pandjeshuizen over 1 8 7 1 , 1872 en
1873 (bijlage GG).
Begistratie-regt voor in den vreemde gebouwde schepen en
vaartuigen. Van de verleende magtiging tot intrekking der
hierbedoelde belasting (Koninklijk btsluit van 30 .lanuarij
1874, n°. 17, Indisch Staatsblad n°. 114), op welke reeds
bij de wet op de middelen voor 1874 niet meer was gerekend, maakte de Gouverneur-Generaal gebruik bij ordonnantie van 21 November 1874 (Ind. Staatsblad n°. 2681
In verband met het voorschrift, van art. 19 der comptabi'iteitswet, dat de afschaffing of wijziging eener belasting
niet in werking treedt dan met den aanvang van een
nieuw dienstjaar, besloot de Indische Regering de afschaffing eorst met 1 Januarij 1875 te doen ingaan.
Begt van overschrijving van vaste goederen. De vraag heeft
zich voorgedaan of, in geval van onderhandschen verkoop
van onroerend goed, het regt moet berekend worden naar
den aanslag in de verponding in het j a a r waarin de overeenkomst is gesloten, dan wel in het j a a r waarin de ovorschrijving geschiedt. Toen de Regering eene beslissing had
genomen in eerstbodoelden zin, is de koopar van een land,
dat in 1873 (jaar der overeenkomst) veel hooger was a a n geslagen dan in 1874 (jaar der overschrijving) tegen die
beslissing in regten opgekomen. Do raad van justitie te
Batavia heeft zich met de zienswijze der Regering vereenied, en later ook het Ilooggeregtshof, legtdoende in
appèl (arrest van 8 Julij 1875 ; — Indisch Weekblad van het
Begt n-. 631).
De in het vorig verslag (blz. 170) vermelde uitspraak
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van don raail van justitie te Batavia, dat geen overschryvingsregt verschuldigd is voor de inschrijving in do
openbare registers van den eigendom van een builen N e derlandsch Indie gekocht vreemd schip, is sedert door
het Heoggeregtshof te niet godaan (Indisch Weekblad van
het ltejt nfc. 591). Toon kort daarop (in eon gelijksoortig
geval) in overeenstemming met het arrest van het Hooggeregtshof overschryvingsregt gehoven w e r d , twijfelden
belanghebbenden andermaal aan dj rogtmatigheid der vordering en nog eens is de beslissing van den raad van
justitie te Batavia ingeroepen.
Belasting op paarden en rijtuigen. De aanslag dezer belasting bedroeg in 1874 voor Java en Madura f' 313 695
en voor de buitenboziitingen f 10 505.
Steeds worden vele reclames ingebragt naar aanleiding
van de toepassing van het reglement (Indisch Staatsblad
1851, n°. 63), vooral van de bepaling in de laatste alinea
van art. 9 , dat bezwaren ovor verkeerde of' dubbele opgaven omtrent het aantal aan te houden paarden en iijtuigen na den blutsten .lanuarij niet meer worden aangenomen. De strenge handhaving dezer bepaling kwam
dringend noodig voor, onder anderen om de vele moeyelijkheden , verbonden aan de juiste beoordeeling van later
ingediende reclames.
Dikwijls werden kwestien , ten gevolge van het dralen
van sommige ambtenaren met het sommeren der belasliogschnldigen , lang na den aanslag opgeworpon. Waar het
bleek dat met sommeren word gedraald , zyn de residen-

AANTAL GESLAOTE BUFFELS.

JAREN.

OnvolVolwassen. wassen.

Kalveren.

Belasting op de civiele processen bij de residentie- en landraden. Door art. 97 der bepalingen omtrent de invoering
van en den overgang tot de nieuwe wetgeving werd do
percentsgewyze belasting op da regtsgedingen voor de landraden voorloopig in stand gehouden. Zij verviel evenwel
voor J a v a en Madura door do ordonnantie in Indisch
Staatsblad 1870, n°. 128, en zij wordt thans ook in do
residentie Banka niet meer geheven, nu het nieuwe reglement
op het regtswezen aldaar (Indisch Staatsblad 1874, n°. 32)
is ingevoerd (zie art. 100).
Belasting op het slagten van rundvee, buffels, paarden
en veulens in de Preanger regentschappen. De inkomsten dezer
belasting over 1871 — 1874 blijken uit het volgende overzigt:

AANTAL GESLAGTE RUNDEREN.

VolTotaal.

ten aangeschreven om, telken j u r e , dadelijk na 31 Maart
(den uitersten termijn binnen welken zonder boete betaald
kun worden) daartoe over te gaan. Deze aanschrijving
geschiedde ook naar aanleiding van eene uitspraak van
den raad van justitie te Batavia, volgens welke de bepalingen omtrent de verjaring van schulden , opgenomon in
Indisch Staatsblad 1832, n°. 4 1 , krachtens art. 1 der bepalingen op den overgang van de oude tot de nieuwe
wetgeving, in verband met de ordonnantie van 8 December 1855 (Indisch Staatsblad n°. 79), alleen voor Europea n e n , Chinezen en Arabieren door die van de nieuwe
wetgeving waren vervangen, en dus voor inlanders van
toepassing gebleven zijn , zoodat belastingschulden van
inlanders verjaren door verloop van twee jaren

Onvol-

wassen. wassen.

Kalveren.

PaarTotaal.

Op-

AANTAL GESLAOTE PAARDEN.

den.

brengst
der beVeulens. Totaal. lasting.
(1)

C Junij

8f>53

5 386

3 670

17 709

51

43

30

121

n

»

»

f 40 670

1872.

12 974

9 446

5 576

27 996

54

64

45

163

»

n

»

63 725

1878.

10 277

8 964

5 563

24 804

31

57

30

118

1

1

»

54 559

1874.

7 873

7 693

4 767

20 333

30

64

11

105

227

512

739

45 933

1871 ] t/m
(Deo.

(1) De heffing bedraagt voor de buffels en runderen, naar gelang zij volwassen, onvolwassen of kalveren (beneden
de 1V2 j a a r oud) zijn, f 3 , f 2 of f 1 per stuk; voor paarden en veulens respectivelijk f 4 en f 2.
Niettegenstaande het slagten van paarden en veulens in
1874 voor het eerst was belast (zie vorig verslag bladz.
170/171) heeft de opbrengst alweder minder bedragen dan
in het voorafgegane j a a r . Voor de telkens verminderende
opbrengst moet dus eene andere meer invloedrijke reden
bestaan dan het vermeerderd gebruik van paarden vleesch.
De tegenwoordige resident acht het mogelijk dat de oorzaak
ligt in kwade practijken van de zijde der dessahoofden ,
daar , zooals hij zegt, heffing en inning der belasting op
den voet, zooals zij nu is geregeld, geheel buiten
controle staan. De aandacht van het bestuur blijft op de
zaak gevestigd ; intusschen zal de tot dusver opgedane
ondervinding te pas komen bij de nog aanhangige overwegingen betreffende het denkbeeld om in de overige gewesten van Java en Madura de thans bestaande pacht
te vervangen door regtstreeksche heffing.
Bazaarbelasting op de particuliere landerijen.
Van het
meermalen besproken denkbeeld om op aannemelijke voorwaarden te geraken tot afschaffing van het aan sommige
landbeeren in Batavia nog toekomend regt tot het heffen
van marktgeld (1) op hunne landen , is door de Indische
(1) In vroegere verslagen werd opgegeven dat ook op een der
bazaars in Krawang, namelijk op dien te Tandjong Poera (Tegalwaroe-landen), marktgeld geheven werd. Het is echter gebleken, dat
de inkomsten door de landeigenaren van dien bazaar getrokken, niet

Regering afgezien (Junjj 1874). Na de gebleken ongezindheid van sommige der betrokken landeigenaren om in
den afkoop toe te stemmen (zie het verslag van 1873,
bladz. 188), scheen de afschaffing
alleen mogelijk
wanneer do Regering de belasting weder tot zich t r o k ,
tegen schadeloosstelling der landeigenaren op de wijze bij
de onteigenings - ordonnantie (Indisch Staatsblad
18G4,
n°. 6) bedoeld. Doch de geldelijke offers hiertoe gevorderd (eene uitgaaf in eens van ongeveer f 2 0 0 0 0 0 0 , behalve de derving eener bate van omstreeks f 4 000 'sjaars
(2) wegens 's lands aandeel van 5 per cent in de heffing)
werden te groot geacht om zoodanigen maatregel te wettigen, te meer omdat het niet bleek dat de bedoelde
bazaarregten drukkend of op de welvaart dor inlandsche bevolking van nadeeligen invloed waren. Intusschen zal op een
der bazaars in Batavia, nl. op Passar Senèn te Weltevreden , de heffing komen te vervallen , nadat het marktplein, waarop die passar zich bevindt, aan den lande in
eigendom zal zijn overgegaan (zie lager, hoofdstuk O ,
zjin heffingen van ter verkoop gebragte waren, daar de bazaar verloopen en te niet gegaan is, maar wel huur van de op bedoeld
terrein staande huizen, waarover insgelijks 5 pet. belasting aan den
lande verschuldigd is (zie art. 33 van het reglement in Indisch
Staatsblad 1829 n». 111, en 1849 n". 44).
(2) Verg. den verzamelstaat van ontvangen belastingen aan het
slot dezer afdeeling.
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afd. V , waar du reden is aangegeven waarom hot wonschelijk voorkwam het reyt van don landheer op hot
marktplein te doon ophouden).
Hoofdelijke belasting in Benkoelen. Omtrent deze eerst
sedert kort ingevoerde bdlasting (<org. hot vorig verslag
bladz. 171) is gemeld, dat du uunslag over 1874 (ten
bedrage van f 03 920) overal , op eene zeer kleine som n a ,
lang vóór den bepaalden tijil was voldaan.
Over de mot 1 Januarij 1875 op wotielijken voet goregeide heffing eenor vaste belasting \:IMI' 2 per hoofd van
de niot-Europesche ingezetenen ter hoofdplaats Bon koelen ,
als af koopsom voor heerendiensten aan bruggen en wegen ,
is reeds gehandeld op bladz. 82 hiervoren.
Hoofdelijke belastingen in andere buitcnbetittingen. Nopens
do plannen , die sedert korteren of langeren tijd in bohandcling waren tot verbetering der belastingen voor inlanders en vreemde Oostorlingon in sommige buitenbezittingen , mot name in do Lampongsche districten , Paletnbang,
Zuider- en Ooster-afdeeling van Borneo en op Colebes
(verg. vorig verslag blz. 171, toot) valt het volgende aan
te teekenen.
Omtrent hot voorstel tot invoering eener directe belasting in de Lampong.'cho districten is, weinige maanden
geleden, met 'Ie Indische Regering in nader overleg getreden. De bijzondere toestand van dat gewest, waar do
bevolking tot dusver in het geheel niet gewend is geweest
aan de heffing van belastingen, deed het, met het oog op
hetgeen in 1873 in Benkoelen is voorgevallen, geraden
achten om de werking der hoofdelijke belasting in laatstgenoemd gewest nog eenigen tijd waar Ie nemen, alvorens
eene gelijke heffing in de Lampongs in to yoeren.
De herziening van het belastingstelsel in Paletnbang,
welke zich ook zou uitstrekken tot de heffing waaraan de
vreemde Oosterlingen ter hoofdplaats onderworpen zijn,
werd aangehouden, vooral in verband met de aan het
Opperbestuur onderworpen plannen betreffende de algemeene invoering in Nederlandsch Indio eener personele en
eener patentbelasting niet alleen voor Europeanen, maar
ook voor vreemde Oosterlingen.
In verband met de reorganisatie van het bestuur in de
Zuider- en Ooster-afdeeling van Borneo, werd den Gouvernour-Generaal in het laatst van verleden jaar vrijheid
gegeven om het in dat gewest bestaande zamenstel van
belastingen te wijzigen, indien hij dit peraden achtte. VoIgens het ter fake ontworpen plan zoude do inlandsche en
met deze gelijkgestelde bevolking, in hot gebied onder
'sGouvernements regtstreeksch beheer, onderworpen worden
aan eene hoofdelijke belasting (in geld), te regelen naar
ieders vermogen, on — waar noodig — kampongs- of'zelfs
districtsgewijze op te brengen; daarentegen zouden komen
te vervallen zoowel de thans, naar zeer verschillende grondslagen, in de meeste streken geheven wordende hoofdgolden, als de dzakatbelasting (padi-vortiening) en andere
heffingen in natura. Evenwel stond op den voorgrond, dat
tot de invoering dezer wijzigingen slechts zou worden
overgegaan na vernieuwd plaatselijk onderzoek en op een
gunstig geoordeeld tijdstip. De tegenwoordige GouverneurGeneraal heeft gemeend van de hem verleende vrijheid
voor alsnog geen gebruik te moeten maken, aangezien bij
meer dan één bezwaar zag tegen de toepassing van do
ontworpen hoofdelijke belasting.
In de vierde plaats werd hierboven Celebes genoemd.
Zoo als in der tijd reeds is medegedeeld (zie het verslag
van 1872, blz. 143) werd de Gouverneur-Generaal in het
laatst van 1871 gemagtigd om bij algemeene verordening
die inlanders en met hen gelijkgestelden in het gouvernoment Celebes en onderhoorigheden, die tot dusver vrij
van belasting bleven, te onderwerpen aan eene hoofdelijke
belasting, in den geest van de belastingen die sedert een
aantal jaren mot goed gevolg geheven worden in de afdeeling
Saleijer en op de eilanden onder Makassar, doch met aanneining, zoo noodig, van een hooger maximum van heffing. Het
doel van dozen maatregel w a s , om de leemte weg te
nemen die in het belastingstelsel van Celebes bestaat, ten
gevolge van de omstandigheid dat de inlanders buiten de
hoofdplaats, in het grootste gedeelte van het gouvernement,
aan geen andere heffing onderworpen zijn dan aan die
der vertiening van padi, suikerriet en zout, zoodat visschers, handelaars, ambachtslieden en allen die eenander
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bedrijf dan dat van landbouwer uitoefenen, vrij van belasting zijn, eeno bovoorregting waarvoor geen reden bestaat. Aan de verleende magliging werd evenwel , ten ge\olge van verschillende omstandigheden, geen uitvoering
gegeven, on onlangs vond zich hot Opporbestuur geplaatst
voor oen nieuw Indisch voorstel, namelijk om liever eeno
algemeene hoofdelijke belasting in to voeren, met afschaffing
van do vertiening. Hierin werd echter — zooals reeds
op bladz. 85 is gezegd — niet getreden, daar hot bleek
dat de heffing van do vertiening, waaraan do bevolking
sedert eeuwen powoon is, overal zonder bezwaar plaats
heeft Dd Regering heeft er de voorkeur aan gegeven om
de in 1871 verleende magtiging te handhaven, maar tevens
is aan do Indische Regering de ho\oegdheid verleend om
de koffijbelasting in do berg-rogentschappen der afdoeling
Noorderdistricten te vervangen door eene belasting met
een betoren maatstaf van heffing. De koffijbelastin" is niets
anders dan een hoofdgeld, gegrond op eene willekeurige
berekening van de uitkomsten der kof lij teelt, eene heffing
waarin ieder, rijk en a r m , voor een gelijk bedrag wordt
aangeslagen. Terwijl het vermogen der belastingschuldigen
zeer uiteenloopt, moet de aanslag, om de onvermogenden
niet te zeer te drukken, op een zeer laag bedrag worden
gehouden. Eene hoofdelijke belasting, met verdeeling in
klassen naar den maatstaf der gegoedheid, zal ook hier
de voorkeur verdienen.
Ook is den Gouverneur-Generaal do bevoegdheid verleend
om in de afdeeling Saleijer en op de eilanden onder
Makassar, zoo noodig, een hooger maximum van heffing in
te voeren voor de daar werkende hoofdelijke belasting.
Daar voor de u'tvoering van deze maatregelen een
gunstig tijdstip moet gekozen worden, is het nog onzeker
of' zij reeds in 1876 in working zullen treden.
Troeboek-visscherij in Siak (Sumatra's Oostkust). De belasting op dit bedrijf bragt in 1874 (zie den lager volgendun verzamelstaat van ontvangsten) weinig o p , ten
gevolge van do slechte vischvangst in dat j a a r , die van
nadeeligen invloed was op de welvaart der bevolking De
afschaffing dezer belasting (zie vorig verslag bladz. 171) is
nog in overweging. De v r a a g , welke heffing daarvoor in
de plaats moet treden , staat in naauw verband met de
plannen tot overneming en regeling van belastingen ter
Oostkust van S u m a t r a , waarover reeds gehandeld is op
bladz. 160.
Hassilbelasting in de residentie Menado Voor de afdeeling
Minahassa beliep de aanslag dezer belasting voor 1874
f 109 875, voor de afdeeling Gorontalo f 3 7 0 1 0 , tegen
f 108 100 en f 35 2:35 voor 1873. In dit laatste cijfer deelde
het landschap Gorontalo voor f 16 820, Limbotto voor
f 5940 , Boni voor f 6305 , Attingola voor f 2940 on Boalemo voor f 3230. Omtrent de aanzuivering der belasting
zijn nog geene volledige opgaven ontvangen. In de Minahassa is van den aanslag over 1873, uithoofde van onvermogen of overlijden van belastingschuldigen , in 't geheel
slechts eeno som van f 308 als oninbaar behoeven te
worden afgeschreven.
Een verzoek van do zendeling-vereeniging in do Minahassa, om onder anderen van de hassilbelasting vrij te stellen
zekere categorien van inlanders, namelijk gewezen schoolmeesters (mits eervol ontslagen), kweekelingen tot hulpzendeling on hulpzendelingen , werd door de Indische R e gering piet voor inwilliging vatbaar bevonden.
Belasting van een '/ s per cent op de erven en vaste eigendommen te Amboina. Omtrent den oorsprong dezer belasting
is nader gebleken, dat zij in het begin dezer eeuw onder
het bestuur van den gouverneur der Moluksche eilanden
CRANSEN (1804 tot 1808) werd ingevoerd tot goedmaking
der kosten , voortvloeijende uit het overnemen voor 's lands
rekening van de zorg voor het onderhoud der wegen en
bruggen ter hoofdplaats , waarmede te voren de ingezetenen
belast waren. Omtrent de uit te vaardigen ordonnantie tot
wettelijke regeling der belasting zijn de Indische autoriteiten nog in briefwisseling. De belastbare waarde der
panden is door de commissie van taxatie voor 1875 gesteld
op f 893 6 8 9 , zijnde ruim f 32 000 meer dan de taxatie
voor 1873 en 1874 bedroeg.
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Belasting op de Bandasche specerij-perken.^ Terwijl deze
belasting voor het eerste jaar harer invoering (1878) zich
regelde naar do waarde der purken , berekend volgens de
orufo-inkoraston die zij in de vier laatst vorloopen jaren
(18<>9 t/m 1872) hadden algeworpen , heelt tot grondslag
voor het belastingcyf'er van 1874 gediend (zie de nadere
ordonnantie van 2 October 1873 , Indisch Staatsblad n°. 188)
de waarde berekend naar de netto-inkomsten der perken
gedurende 1870 t/.n 1873. Kvenwel beliep de aanslag voor
1874, ten gevolge van toegenomen productie en hoogere
prijzen der specerijen, slechts f 315,95* minder dan voor
1873, namelijk f 61591,31. Van den aanslag voor 1875
is nog geon opgaat' ontvangen.
De opbrengst in 1874 van de verschillende onverpachte
belastingen en inkomsten onder beheer van het departement
van finanliun , ook van die waaraan hierboven geen afzonderlijke plun'H werd ingeruimd omdat daaromtrent overigens
niets bijzonders was aan te leekenen , wordt aangetroffen
in onderstaande lij-u. In tegenstelling van vorige jaren
wordt nu alleen een overzigt over één jaar (187-1) gegeven.
De opgaaf moet echter als van voorloopigen aard «orden
beschouwd, daar de juiste cijfers eerst na de afsluiting
der jaarrekening zullen kunnen worden gegeven. Hooier
(bladz. 155, noot) is reeds gezegd waarom niet voortgebouwd
is op de cyfors in vorige verslagen geleverd.
Java
en Madura.
,. |(1) Aanslag . .
Verponding' ' '
| (1) Geïnd bedrag

f

1 258 000

(é) 1 258 921

Regt op de openbare verkoopingen

Buitenbezittingen.
37 400
31016

Buitenbezit tingen.

Rogistratioregt van pandclinge,n

.

.

.

.

Belasting op do civiele processen jby de
residentie- en landraden
A

Hoofdelijke belasting in de adsistent- j *
residentie Benkoelen
I G.
Belasting op de huisgezinnen (huis- [ A.
taks) in de residentie Palembang J
(de hoofdplaats uitgezonderd). . I G.

Idem van inlanders in de Bandjerraasinsche landen (d) (Zuider- en
Ooster-afdeeling van Borneo). .

A.

Idem van
aldaar

vreemde

Oosterlingen

G.

141910

M

G.

1190

27 749

Huist a l s ter hoofdplaats Makassar I A"
(Celebes)
j Q.

(6) 350 908

7 955

Regt van successie en overgang onder Europeanen .

40 287

Idem onder vreemde Oosterlingen
Belasting op sommige j A.
bazaars op particuliere landerijen in
Batavia en Krawang f G.
Hoofdgeld der vreemde | A.
Oosterlingen in Soerakarta en Djokjokarta
[ G.
Licentien op Chinesche dobbelspelen in die gewesten
van Java waar dit middel
niet is verpacht . . . .
Idem voor het slagten van
buffels, runderen en paarden in de residentie Preanger regentschappen. . .

26 77^

816
2 013

4 007

(*)

4 101
3 176

(*)

4 023

Hoofdelijke belasting op de eilanden ( A.
Saleijer, Bonerate en Kalao, zoomede in de Torathea-landen (Celebes)
G.

A.
G.
A.
Hassilbelasting in de afdeeling Minahassa (residentie Menado) . . .
G.
A.
Idem in de afdeeling Gorontalo
(residentie Menado)
i G.
G
A.
Belasting op de waarde van vaste
goederen ter hoofdplaats Amboina
G.
Hoofdgold van de huisgezinnen der
A.
Andere hoofdelijke belastingen op de
eilanden in de afdeeling Makassar

negory-bevolking in de residentie
Amboina (de afdeeling Banda
uitgezonderd)
( G.
Idem van de vreemde Oosterlingen in de
residentie Amboina . . . .

47 750

Belasting van de specerij perken in de
afd. Banda (residentie Amboina)
(c)

26107

A.

447 919

G.

7 115

w
w

G.

Regt van overschrijving van
vaste goederen . . . .

10 565

24 609

A.

Licentien op het graven van diamant op
Borneo

313 695

(b) 582 290

Hoofdgeld van vreemde Oosterlingen
in de residentie Wester-afdeeling
van Borneo

89 614

A.

578 857

8 692

617 682

Belasting op paarden
on rijtuigen . . .

63 920
(o) 64 426

Belasting op de tro^boek-visscherij
in de afdeeling Siak (Sumatra's
Oostkust)
I G.

Kleinzegel

1222

5 752

24 609

55 048

450

261

Hoofdgeld van inlanders en vreemde / A.
Oosterlingen ter hoofdplaats Pa- [
lombang
! G.

1082 591

Registratieregt voor in den
vreemde gebouwde schepen (a)

f

52 482
21378
(6) 25 372
42441

(6) 43 713

H
' 8 545
109 875

.(«) 96 313
37 010
25 427

4 308
4 132
30 578
(o) 40 799
359

A.

61591

G.

W

Niet opgegeven.

43 270
(1) In hot verdere godeelte van dezen staat worden
•deze woorden enkel door A on G aangeduid.
(a) Met 1 Januarij 1875 is dit regt afgeschaft (zie
blz. 165).
(b) In de Indische stukken wordt niet gezegd hoe het
komt dat de ontvangst meer bedragen heeft dan de aanslag.

(d) Door de bevolking der pramassans Aley en Amandit
(Amoenthaij) wordt, in stede van hoofdgeld, eene belasting
in goud en \ogelnestjes opgebragt. Deswege werd in 1874
ontvangen een geldswaardig bedrag van f 6 948.
Ie) Aan dit cijfer ontbreken de opgaven van de 2 pf 3
laatste maanden van 1874.

Bijlagen.

[*•
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Tot besluit van dit hoofdstuk moet thans nog mulding
worden gemaakt van hetgeen geschied is naar aanleiding
van de opdragt, eerst (zie vorig verslag blz. 72) aan den
vice-prosident van den Raad van Indie, later (zie hiervoren
blz. 74) aan den directeur van finantien gegeven , om voorstellen te doen tot verbetering van 's lands inkomsten door
hervorming van het belastingstelsel in Indie.
Ter aanvankelijke voldoening aan de bedoelde opdragt
werd, onder dagtoekening van 7 Junij 1874, aan den
Gouverneur-Genoraal eon uitgewerkt voorstel ingediend,
daartoe strekkende, dat in beginsel zou besloten worden
tot helling van oene personele belasting en een patentregt
van Europeanen en vreemde Oosterlingen in Nederlandsch
Indie. De grondslagen voor de personele belasting zouden
zijn: ii. de huurwaarde der woningen; b. het meubilair en
de rijtuigen, en c. de paarden. Als grondslag voor het
patentregt werd aangegeven de zuivere winst van het bedriji', berekend naar de aangifte van de belastingschuldigen
of naar schatting door zetters. In deze belastingen zouden
z ; ch oplossen: de pucht van do belasting op de neringen
en bedrij ven onder inlanders, Chinezen en met dezen gelijkgesteldon in de residentie Batavia, de pacht van het
hoofdgeld der Chinezen aldaar, do belasting op paarden
en rijtuigen in Nederlandsch Indie, het hoofdgeld der
vreemde Oosterlingen in de Vorstenlanden op J a v a , de
hoofdelijke belastingen in Benkoelen, in de Zuider- en
Ooster-afdeeling van Borneo en in Celebes en onderhoorigheden, het hoofdgeld van vreemde Oosterlingen in de
Wester-afdeeling en in de Zuider- en Ooster-afdeeling van
Borneo en in Amboina, de belasting op het bedrijf op
J a v a e n Madura en de huistaks te Makassar, — voor zoover
deze belastingen geheven worden van Europeanen en
vreemde Oosterlingen. Volgens globale raming zou de
opbrengst der personele belasting zijn f 1 250 000 en die
der patentbelasting f 1 5 0 0 000, waarvan, na aftrek van
de opbrengst der in te trekken heffingen en van de kosten
van invordering en toezigt, ongeveer f 2 000 000 als zuivere opbrengst ten bate van den lande zouden komen.
Bij een brief van 4 Julij 1874 werd dit voorstel door
den vorigen Gouverneur-Generaal bij het Opperbestuur ter
sprake gebragt. De Landvoogd kon zich niet vereenigen
mot de personele belasting, maar vroeg de magtiging van
het Opperbestuur ter invoering van eene patentbelasting
op de door de ontwerpers aangegeven grondslagen en beginselen.
De Regering achtte dit voorstel nog niet genoeg toogolicht om reeds bij de behandeling van de Indische bogrooting van 1875 dienaangaande eene beslissing van de W e t gevende Magt uit te lokken. Na rijpe overweging werd
daaromtrent in Maart 1875 aan den Gouverneur-Genoraal
opgemerkt: dat de juistheid moest worden erkend van de
hoofdgedachte, die aan het ontworpen plan ten grondslag
lag, namelijk dat er geen enkele reden is om een toestand
to doen voortduren, waarin door de in Nederlandsch Indie
gevestigde Europeanen en vreemde Oosterlingen naar
evenredigheid veel minder wordt bijgedragen tot do kosten
der staatshuishouding dan door de inlandsche bevolking;
voorts werd te kennen gegeven dat geen overwegende bezwaren gevonden waren tegen de beide ontworpen nieuwo
belastingen en werd de Landvoogd uitgenoodigd om zoo
spoedig mogelijk do plannen verder te doen uitwerken en
toegelichte ontwerpen van verordeningen aan te bieden.
Op den 19den Mei werd dientengevolge aan den directeur
van finantien opgedragen om met den meesten spoed de
noodige verordeningen to ontwerpen.
Aan de kamer van koophandel en nijverheid te Batavia ,
die het verzoek deed mot de belastingplannen in wetenschap te worden gesteld , heeft do Gouverneur Generaal
op 1°. Junij jl. doen antwoorden, dat het in zijne bedoeIing ligt om, zoodra het ontwerp der ordonnantie tot
regeling der in te voeron patentbelasting ontvangen zal
zijn , dit te harer kennis te brengen.
Deze aangelegenheid is thans nog in Indie in behandeling. Het gewigt der zaak en de noodzakelijkheid om de
invoering van den maatregel toe te vertrouwen aan ambtenaren die zich goed op de hoogte hebben kunnen stellen,
maken het wenschelyk alle overhaasting te vermijden on
de invoering van de nieuwe maatregelen niet te doen plaats
hebben dan na kalme en beleidvolle voorbereiding. Vandaar dat is afgezien van het aanvankelijk voornemen om

reeds bij de zamens'olling vun de ontwerpen der Indisclio begrooting voor hot j a a r 1876 op de invoering van
de nieuwe belastingen to rekenen. Worden de toegelichte
ontwerpen van verordeningen, zoo als te verwachten i s ,
nog in dit j a a r hier to lunde ontvangen, dan zal waarschijnlijk in de eerste maanden van het volgend j a a r een
voorstel tot verhooging der Indische hegrooting kunnen
worden ingediend, met hot oog op de kosten van personeol als anderszins, die aan de heffing van de nieuwe
belastingen verbonden zijn.
Ook afgescheiden van de nieuwe belastingen , acht de
Indische Regering het dringend noodig het toezigt op de
invordering van andere belastingen dan de in- en uitvoorregten en de accijnsen, alsmede op de kas- en venduadministratien beter to regelen. Op de nota van wijzigingen
betreffende de begrooting voor 1876 zullen voor dit doel
de noodige gelden worden aangevraagd.
Het is bekend dat zich in Indie al dadelijk groote
tegenzin openbaarde tegen het denkbeeld om nieuwe belastingen te heffen van Europeanen. Aan den Koning werd,
door tusschenkomst van den Gouverneur-Generaal, een
adres ingediend, gedagteekend Augustus 1874, waarin
een aantal ingezetenen van Batavia, en daaronder vele
hoofdambtenaren , hunne bezwaren kenbaar maakten tegen
» do zich meer en meer openbarende zucht om de ingezetenen van Nederlandsch Indie te doen dragen delasten,
welke op de bevolking van Nederland rusten". Een aantal ingezetenen van Samarang en Djokjokarta rigtten zich
tot den Gouverneur-Generaal met adressen van gelijke
strekking. Krachtens Koninklijke magtiging is door middel
der Javasche Courant aan de Bataviascbe adressanten medegedeeld , dat het a d r e s , als voorbarig , min voegzaam, op
onjuiste gronden steunende en alzoo niet vatbaar voor
eene beschikking, is ter zijde gelegd.
II.

MUNTSTELSEL , GELDMARKT.

§ 1.

Muntwezen.

In verband tot de voornemens der Regering met betrekking tot het muntwezen hier te lande, werd in September
1873 het Indisch Bestuur uitgenoodigd haar gevoelen mede
te deelen over de maatregelen, die men voor I n d i e , bij
eventuele aanneming van den gouden standaard in Nodorland , noodig achtte. De directeur van finantien , daarop
door den Gouverneur-Generaal gehoord, meende dat de
eigenaardige toestand en verhoudingen van Nederlandsch
Indie, de behoeften der bevolking en de aard van het
meerendeel der gesloten transactien het behoud van het
zilver voor Indie aanbevalen, ook al werd daardoor de
eenheid met het moederland in dit opzigt verbroken. In
verband met de intrekking der aanhangige muntwet op
2 Maart 1874 onthield het Indisch Bestuur zich van verder
advies.
Toen het later wenschelijk voorkwam om hier te lande —
met handhaving van het sedert Junij 1873 geldend verbod tegen aanmunting van zilveren standpenningen — aan
particulieren bevoegdheid te geven tot aanmunting van
gouden standpenningen , is door de Regering overwogen ,
of eene zoodanige overgangsbepaling ook het nemen van
voorzieningen in Indie vereischte. Ofschoon die vraag
hier ontkennond beantwoord w e r d , is het echter ngodig
geoordeeld om van de ontworpen wetsvoordragt mededeeling te doen aan den Gouverneur-Generaal, en om van
dezeneen bepaald advies in te winnen betreffende hetgeen met
het oog op het muntwezen in Indie gedaan of niet gedaan
behoorde te worden. Ook een tweetal deskundigen werden
geraadpleegd, en do uitkomst der overwegingen is geweest, dat de Regering op goode gronden de stelling kon
aannemen, dat voor Indie, met het oog op het tijdelijk
karakter van het wots-ontwerp , 't welk sedert do wet van
C Junij 1875 [Nederlandsch Staatsblad n*. 117) geworden
is , eene afwachtende houding moest worden aangenomen ,
waardoor de toekomstige beslissing aangaande het Indisch
muntwezen niet werd gepraejudicieerd.
Luidens de van de hoofden van gewestelijk bestuur
ontvangen jaarrapporten omtrent de werking der bestaando Indische muntwet, gaf deze, noch de toestand
van het muntwezen in Indie, in 1874 stof tot bijzondere op-
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nemen vreomile zilveren muntspocien , wordt •— naarmate
de Londencche zilvernotering daartoe aanleiding goef't —
het noodigo gebruik gemaakt. Reeds een paar malen is
dientengevolge do officiële koers van don Mexicaanschon
dollar verlaagd gowordon (verg. bladz. 149).

werkingen. In de moeste gewesten is nog veel oud kopergeld in omloop, ineost tegen den ouden koers van 120
duiten per gulden , en het blijkt niet dat de hoeveelheid
beduidend vermindert; alleen wordt omtrent de hoofdplaats Maknssfir vermeld gevonden, dat daar de oude
munt eenigermate uit den omloop schijnt te verdwijnen.
Door de residenten van M a d u r a , Bezooki, Bagelon en
Madioen wordt hot bedrag der in hunne gewesten verinoedelijk nog in omloop zynde duiten voapeetivolijk geschat o p f 5 0 0 / m , f400/m, t'250/m en f 200/m. In do residentie Tapanoeli is het oude kopergeld nog de eigenlijke
pasmunt. In Kiouw worden vry algemeen do dollar•
centen als pasmunt gebezigd.
Van de magtiging, in November lö73 aan de Inductie
Regering verleend , om voortaan zelvo den koers te regelon
van de bij 's lands kassen in Indie in betaling aan te

§ 2.

Geldmarkt.

Even als ton vorigen jare is van den hoer mr. N. 1\ VAN HKN
B E R G , president der .lavasche Bank, eene nota ontvangen ,
bevattende een uv .r/igt van de geldmarkt in Indie, welk stuk
als bijlage IIH bij dit verslag wordt overgelegd.
Hieronder volgen uls naar gewoonte eenige opgavon
betreffende don agio op sommige oude of' vreemde munten
te Batavia en den loop der wisselkoerson aldaar in 1874.

Agio op buiten omloop gestelde of vreemde muntspecien.

January tot Maart.

Tien-gulden-stukken .

.

f

10,00 a f 10,10

Julij tot September.

April tot Junij.

9,85 a f 10,00

f

f

October tot December.

9,80 a f 10,00

9,70 » f

9,85

5,75

5,65 »

5,75

f

5,70 »

5,80

12,00

11,75 »

11,90

.

.

5,65 »

5,75

5,65 n

Eogelsche sovoreigns .

.

12,00 ..

12,10

11,90 »

12,00

11,85 i

9,65 »

9,75

9,65 »

9,75

—

—

10,10 »

10,20

10,10 n

10,20

—

—

16,00 »

16,25

16,00 •

16,25

16,00 a

16,25

16,00 a

16,25

9,55 »

9,65

9,55 »

9,65

9,45 .»

9,55

9,50 n

9,65

12,00 »

12,25

12,00 »

12,25

12,00 »

12,25

12,00 »

12,25

.

9,50 »

9,60

9,45 »

9,50

9,45 »

9,50

9,40 >

9,52%

.

ir/. •»

137 0

12°/0 i

WV«7,»

11'A7 0

Wigtigo dukaten

.

1'ruissischo pistolen

Imperialen.

.

•

.

.

.

.

.

Amerikaansche oagles
20-francs-stukken .
Goud (in baren)

.

.
.

ir/, ..

13%

137 0

Wisselkoersen.

MAANDEN.

Te Batavia op Amsterdam.

Te Batavia
op Londen.

Te Batavia
op Singapore.

To Batavia
op China.

Guldens Nederlandscb courant
voor f 100 Indisch courant.

Een pond ster-

Een dollar

Een dollar

ling voor

voor guldens

voor guldens

guldens en

en

en

centen.

centen.

centen.

Gouvernementswissels.
(verg. blz. 148).

f 102% a f 102% f 11,60 a f 11,70

Januarij .
Eebruarij.
Maartt

.

April .
Mei

.

.

•lunij .

.

Julij

.

Particuliere
wissels.

f 100

a f 101

99

»

99

.,

99 % »
100

i.

100

101% »

102%

f 101

99% 100V2 a f 101
100% 102% »
101%

102%

f 102%

f2,57

a f2,575 f2,57

11,60 » 11,676

2,545 „

2,55

11,675»

2.62

2,625

11,82 5

11,80 » 11,85

f 2,535
2,615 a f 2 , 6 2

f 2,61

f 2,61

2,61

2,61

f 11,725
11,66 af 11,675

»

a f2,575

2,56

a f 2,57

2,56

a f 2,57

101 % a f 101V,

11,72 5 „

n,75

f 2,53

..

99V: 101% .» 101 %

11,72 5»

11,75

2,48

2,48

»

99%

f 101V,

11,675»

11,72 5

2,48

2,48

99%

101 %

.

Augustus.

99

September

99

üeiober .

99V4 »

f 11,70

November

101% a f 1 0 1 %

11,625

December

101%

11,65

101%

f 2,53

2,485 a f 2,49

2,48

f 2,51

2,51

2,485

2,48

[#•
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§ 8.

Javasche Bank.

Het gemiddeld bedrag der rentegevende uitzettingen van
do Bank — gedurende het met 31 M a a r t 1873 geé'indigde 45ste boekjaar f 12 410/m. — beliep in 1873/74
f 13 389/m. en in 1874/75 f 15 620/m. Wel beroikte dus
liet opererend kapitaal nog niet een zoo hoog cijfer als in
1867/68, toen gemiddeld over het goheele j a a r f 15 910/m.
rentegevend was uitgezet, maar toch stegen in sommige
maanden van 1874/75 de uitzettingen tot ver boven het
hoogste c\jfer, waarop tot nu toe gewezen kon worden. BH
het eind van het jongste boekjaar (31 Maart 1875) was het
in bankoperatien belegd kapitaal weder eenigszins afgenomen; het bedroeg toen f 13 924 9 7 3 , tegen f 13 821 484 en
f 1 1 1 0 5 971 op 31 Maart 1874 en 1878. De voornamo
oorzaak der vermeerderde credietvraag in het afgeloopen
j a a r moet, volgens het verslag der B a n k , gezocht worden
in de omstandigheid, dat 1874 over het algemeen een voor
handel en landbouwnyvorhoid minder gunstig j a a r is geweest dan 1873 en de beide voorafgegane jaren. En dat
do Bank aan d e , vooral in 't laatst van 1874, toogenomen
aanvragen om discontering on beleening het hoofd kon
bieden, zonder het disconto hooger dan het voor Indie matig
cijfer van 8 pet op te voeren, is — zegt zg — alleen te
danken aan het besluit der Regering (bij de hooger vermelde ordonnantie van 19 September 1874) om aan de
Bank eene verhoogde emissie voor hare billetten toe te staan.
(Vergelyk overigens de straks genoemde bijlage HH.)
De hiervoren genoemde sommen waren naar den aard
der operatien verdeeld als volgt:

In aansluiting aan de opgaven over het boekjaar 1872/73
in 't vorig verslag voorkomende, kan thans het een en
ander worden medegedeeld betreffende de verrigiingen van
de Javuscho Bunk in do twee volgende boekjaren.
Waren de operatien der Bank in het jongste boekjaar
(1874/75) van grooteren omvang dan in vele jaren het geval
w a s , dit tijdperk kenmerkte zich ook door een paar belangrijke regeringsbeschikkingen, die reeds ten deele op
die operatien haren invloed konden doen gelden : vooreerst
de ordonnantie van 19 September 1874 [Indisch Staatsblad
n°. 220), waarbij het maximum der toegestane emissie van
slechts gedeeltelijk (voor */1()) door specie gedekte bankbilletten tydelyk verhoogd werd van f 20 tot f 25 millioen,
en ten andere de ordonnantien van 18 Maart 1875 (Indisch
Staatsblad n°. 75 en 76), waarbg — overeenkomstig het
in eene algemeene vergadering van aandeelhouders eenparig goedgekeurd voorstel der directie van de Bank —
met wyziging in zoover van het octrooi (Indisch Staatsblad
1870, n°. 34), aan de instelling eene onbeperkte emissie
van bankbilletten is toegestaan , mits voor 4/10 door munt of
muntmateriaal gedekt. Van regeringswege werd daarbij nog
de bepaling opgenomen dat het depot van specie voor */4
uit standpenningen zal moeten bestaan. De eerstbedoelde
ordonnantie werd eerst na hare uitvaardiging door het
Opperbestuur bekrachtigd, de beide laatsten daarentegen
werden uitgevaardigd na vooraf bekomen magtiging des
Konings.

heele boekjaar.
Gemiddeld over het goheele

Bij het einde van het boekjaar.

RENTEGEVENDE UITZETTINGEN.

1872/73.

1873/74.

1874/75.

31 Maart 1873.31Maart 1874.31 Maart 1875

.

6 527 000

7 150 000,
00, f

8 603 000 f

5 802 817 f

7 773 068
063 f

8 174 142

Gedisconteerde vendu-acceptatien en gouvernements-wissels.

2 228 000

2 679 000
00

2 316 000 (c)

2 705 154 (e)

2 476 504 (e)

1 994 902

1 813 000

00
1 913 000

2 782 000

1 756 860

1 647 925

1 842 000

DU
1 629 000

1 968 000| | «

1 857 204 (f)

1 739 438 (gr)
(g)

1 984 385

30 000 (h)
(*)

75 619 [h)
(h)

123 619

Gedisconteerd handelspapicr

Beleeningen
Hypotheken en Nederlandsche
Staatsschuld
Belegd reservefonds

. . . .
f

(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)

12 410 000 (a) f13371 000
DO(b) f 15 669 000 ff

710 796

11105 971
971 ff
11105

13 8821
13
2 1 4484
84 f

13924
924 973
973
13

Het verschil van dit cijfer met de hooger opgegeven somi van f 13 389/m wordt in het verslag der Bank niet toegelicht.
toegelicht,
igeven bedrag van f 15 620/m is niet toegelicht gevonden,
Ook het verschil van dit totaal met het boven opgegeven
gevonden.
eptatien.
Hieronder f 2 516 244 aan gedisconteerde vendu-acceptatien.
Hiervan was nog niets belegd in Staatsschuld.
Alles aan gedisconteerde vendu-acceptatien.
shuld.
Hiervan f 430 100 belegd in Nederlandsche Staatsschuld.
Als voren f 625 350.
Als voren f 55 000.

De gezamenlijke disconteringen (promessen en wisselbrieven. bankcredieten en vendupapier) (1) stegen van
f 3 9 447 907 in 1872/73 tot f 4 3 047 921 in 1873/74 en
f 5 0 303 004 in 1874/75; de beleeningen van f 8 600 970
tot achtereenvolgens f 10 162 952 en f 15 881 166. Destijging der beleeningen was vooral een gevolg van de aanvragen van andere te Batavia gevestigde credietinstellingen
om op goud en zilver en effecten beleeningen te sluiten;
het cijfer der beleeningen op producton die uitgevoerd en
goederen die ingevoerd werden , verschilde weinig van dat
in vorige jaren ; in de drie behandelde boekjaren bedroeg
het achtereenvolgens f 8 187 790. f 8 700 069 en f 8 712 900.
Evenzeer bleef toeneming op te merken in de aanvragen
om bankassignatien voor over te maken gelden. In de laatste
drie boekjaren werden achtereenvolgens 8250, 7654 en
(1) Over de kwestie der aansprakelijkheid van de Regering voor
gedisconteerde, maar onbetaald gebleven acceptatien van het vendukantoor te Djokjokarta, zie men blz. 164.

8107 assignatien afgegeven tot een gezamenlijk bedrag van
f 89 735 0 9 1 , f 41 909 752 en f 46 872 791.
De handel in munt en muntmateriaal leverde in de beide
jongste boekjaren bevredigende uitkomsten o. a. door den
vermeorderden afzet van goudgeld.
In 1878 werd eene
som van f 250 000 aangewend om er bij 's Rijks munt
dukaten van te doen slaan , welke in 1874 ontvangen
werden. Op kleine schaal werd duor de Bank eene proef
genomen mot den inkoop van stofgoud te Bandjermasin
en Palembang , doch deze proef scheen niet aan de verwachtingon te zullen beantwoorden, daar de kostende
prijs to hoog was in verhouding tot do marktwaarde op
Java. Van den lagen prijs van hot baarzilver trachtte de
Bank partij te trekken , maar hierin slaagde zij riet
naar wentch, uithoofde zij slechts het gering bedrag van
f 12<"i()00 (aan rijksdaalders) kon aangemunt krijgen wegens
de spoedig gevolgde tijdelijke staking van den rountslag
voor particulieren. Meer of ander zilvergeld dan de voor
hare rekening aangemaakte f 120 000 aan rijksdaalders werd
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in het laatst verloopun boekjaar door do Bank niet aangevoerd. In 1873/74 werd voor rekening der Bnnk 1 9.'S0 000
aan zilveren specie uit Nederland aangevoerd.
De verhouding van den metaalvoorraad tot de dadelijk

opeischbare vorderingen (bankbilletten, assignatien on
rokeningeourant" saldo's) kan worden nagegaan uit onderstaande opgaat'.

Dadelijk opeischbare vorderingen.

Metaal voorraad.

Bedrag b\j het eind van het
boekjaar (31 Maart)
BOEKJAREN.

Hoogste
bedrag.

Laagste

in 't geheel.

waarvan aan
in omloop
zijnde
bankbilletten.

bedrag.

Bedrag
Hoogste

Laagste

bij hot eind van

bedrag.

bedrag.

het
boekjaar,

1872/73.

f 38 150 118

f 33 460 223

f 37 068 675

f 32 963 002

f 29 750 507

f 24 981454

f 29 750 507

1878/74.

47 934 201

36 208 951

45 0S3 661

41 159 317

37 229 342

29 708 528

36 586 243

1874/75.

45 032 142

38 581 498

37 686 733

35 108 372

36 561 495

27 834 554

29 663 933

De op 31 Maart 1875 in omloop zijnde billetten bestonden voor het grootste gedeelte der waarde uit billetten
van f 1000, f 500 en f 100; immers deze vertegenwoordigden respectivelyk 31.47, 15.93 en 15.71 pet. der waarde
van de geheele massa die in omloop w a s , terwijl de verhouding voor de billetten van de overige serien — van
f 300 , f 2 0 0 , f 5 0 , f 2 5 , f 10 en f 5 , — respectivelijk
was 5.64, 8.98, 2.80, 8.96, 9.28 en 1.23 pot.
De operatien der Bank gaven voor de aandeelhouders
de volgende resultaten. De bruto winst — in 1872 73
f897 536,39» — bedroeg in het boekjaar 1873,74 f940416,10'
en in 1874/75 f 1204 795,56» (waaronder alleen aan renten
van discontering respectivelijk f 585 008 en f 739 441).
Na aftrek der onkosten en van afschrijvingen, waaronder
slechts een zeer klein bedrag voor kwade posten, bleef
netto over — tegen f 602 918,695 i n 1872/73 — in 1873.74
f 6 4 4 3 6 0 , 8 7 6 , en in 1874/75 f 8 8 5 109,195, hetgeen, behalve een dividend van 6 pet. of f 30 per aandeel, nog
de uitkeering toeliet van een extra-dividend ten bedrage
van respectivelijk f 17,50 en f 3 2 , 5 0 per aandeel, zoodat
de aandeelhouders in 't geheel ontvingen 9'/, en 12'/ a pet.
van het nominaal bedrag der aandeelen. Over 1872/73,
toen een extra-dividend van f 15 werd te goed gedaan,
beliep de uitkeering 9 pet. Uit de winst van het jongste
boekjaar werd ten behoeve van het reservefonds atgezonderd f 89 268,56; dit fonds steeg dientengevolge tot
f 215 393,08. Op 1 April 1874 bedroeg het namelijk
f 126 124,52.

geslaagd. Van dez n werden 21 ter beschikking van den
Gouverneur-Generaal gesteld om te worden benoemd tot
ambtenaren by den burgerlijken dienst (daaronder 2 die
reeds in andere dan de straks bedoelde ambten in
Indie hadden gediend). In Indie onderwierpen ziek 6 personen aan het examen , waarvan 2 aan de eischen voldeden.
Aan het in Junij/July j l . alhier gehouden groot ambtenaars-examen namen deel 4 meesters in de regten, waarvan 3 , en 49 anderen, waarvan 33 voldeden. Dientengevolge zijn 2 meesters in de regten (1) voor den dienst
bij de regterlyke magt en 16 ambtenaren voor den burgerlijken dienst ter beschikking van den Gouverneur-Generaal gesteld (onder deze laatsten 1 Javaan, hfkomstig
uit Djokjokarta, die het 5de nummer op do ranglijst van
het examen bad).
De uitslag van het in Indie (in do maand September)
afgenomen examen kan eerst in een volgend verslag worden medegedeeld.
Klein ambtenaars-examen. Aan de in de onderscheidene
gewesten op en buiten J a v a gehouden examens voor de
ambten, bedoeld by art. 6 van Indisch Staatsblad 1864,
n°. 194, namen in 1874 deel 469 candidaten, van welke
296 of ruim 63 pet. slaagden. In 1872 en 1873 beliep
het aantal geëxamineerden achtereenvolgens 4(i0 en 340
en dat der geslaagden 268 en 193, of respectivelijk ruim
58 en bijna 57 pet. van de geëxamineerden.

Uit den aard der zaak is in andere hoofdstukken van
dit verslag, bij de behandeling der verschillende onderdeelen van 's lands dienst in Indie, ook het personeel ter
sprake gebragt. Zoo is bijv. in hoofdstuk O melding
gemaakt van verscheidene organieke regelingen betreffende
de militaire landsdienaren; in hoofdstuk F is over de
ambtenaren bij het regtswezen, in hooldstuk «I over die
bij het binnenland.-ch bestuur, in hoofdstuk K over de
onderwijzers, in hoofdstuk I., over het personeel bij den
waterstaat gehandeld, enz. Hier behoeven daarom slechts
enkele aanteekeningen te volgen, waarvoor elders geen
plaats was.

Ontslag van ambtenaren Bij eene circulaire van November
1874 werden de chefs der departementen van algemeen
bestuur (uitgezonderd het departement van oorlog) en de
Algomeene Rekenkamer van wege don Gouverneur Generaal uitgenoodigd om voortaan, alvorens een voorstel tot
pensionering van eenig ambtenaar te doen, dezen met het
voornemen daartoe bekend te maken, met aanbeveling om
binnen een zekeren termijn ontslag uit 's lands dienst te
vragen. Do uitvoering dezer aanschrijving stuitte af
op bezwaren , welke aanleiding gegeven hebben om naar
een anderen maatregel om te zien, die, gelijkelijk werkende voor alle ambtenaron onverschillig van welken
r a n g , de gelegenheid kon afsnijden tot de onaangename,
dikwerf mindor juiste gevolgtrekkingen waartoe een niet
op verzoek verleend eervol ontslag alligt pleegde aanleiding te gevon. De Indische Regering is daarop te rade

Groot ambtenaars-examen.
Blijkens het vorig vorslag
(bladz. 177) waren bij het in 1874 hier to lande gehouden
examen ter verkrijging van het radicaal voor een der ambten, bedoeld bij art. 4 van Indisch Staatsblad 1864, n c . 194,
T«n de 54 geëxamineerden (allen niet-regtsgeleerden) 39

(1) De derde zag van zjjn voornemen, om in Indischcn dienst
te treden, at'. Daarentegen ia een ambtenaar ter beschikking van
den Gouverneur-Oeneraal gesteld, die in 1875 in de regten promoveerde, na reeds in 1872 aan liet groot ambtenaars-examen te hebben
voldaan.

Hf. Burgerlijke en militaire landsdlenaren.

Byiagen.
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geworden om, met intrekking van de bovenbedoelde circulaire, als regel aan ie nemen om, bij het eervol ontslaan
van ambtenaren uit hunne betrekking of'uit 's lands dienst,
voortaan niet meer te doen vermelden of het ontslag al dan
niet op eigen verzoek ia verleend (zie de bekendmaking
in de Javasche Courant van 28 Mei 1*75, n°. 48).

pus komt, of de belanghebbende gedurende 20 jaren » verpligt contribiiant " is geweest.
Hij herplaatsing of definitief ontslag van uit hun ambt
ontslagen of daarin geschorste deelgeregtigden zal de aanzuivoring der zoolang stilgestaan hebbende contributien
voortaan ook in meer dan twaalfmaandelijkselio termijnen
mosen geschieden (Indisch Staatsblad 1875, n°. 124).
Kon voorstel der Indische Regering tot wyziging der
reglementen voor het civiel en militair weduwen- en weezenfonds ontmoette geen bezwaar voor zoover dat voorstel
strekte om de ambtenaren van het openbaar ministerie te
ontboden van het waarnemen der belangon dier administratien. Maar nadere inlichting werd noodig gekeurd omtrent
de te gelijk verlangde afschaffing van de verpligte autorisatie der Regering tot het aanvangen van een regtsgeding.

Verloven. Ten vervolge van hetgeen op bladz. 195 van
het verslug van 1873 omtrent de buitenlandscbe verlovon
werd anngeteekend, kan thans worden gemeld dat is besloten om de burgerlijke ambtenaren, die wegens ziekte een
buitenlandsch verlof' aanvragen, even als de officieren
en de militaire ambtenaren, door eene geneeskundige
commissie te doen onderzoeken. Er zal dus niet langer,
zoo als tot nu toe, met het attest van een enkelen geneesheer genoegen worden genomen.
In Maart 1875 is door het Opperbestuur magtiging verOnderstand aan nagelaten betrekkingen van landsdienaren.
leend om, door intrekking of wijziging van sommige be- In aansluiting aan hetgeen bij de artt. 17 en 18 van het
paltngen, verduidelijking te brongen in het reglement op militair pensioenreglement (Indisch Staatsblad 1860, n". 27)
de binnenlandsche verloven van (Europesche) civiele amb- ten aan/ion van weduwen of weezen van officieren en
tenaren enz. (Indisch Staatsblad 1853, n". 47, en 1864, n°. 27). mindore militairen is bepaald, is bij het Koninklijk besluit
In verband daarmede is bij Koninklijk besluit van 18 van 20 Januarij 1875, n°. 1 (Indisch Staatsblad n°. 92),
Maart 1875, n". 25 (Indisch Staatsblad n°. 149), ook wijzi- waarvan reeds op bladz. 42 met een woord werd melding
ging gebragt in art. 22 van het reglement op de regterlijke gemaakt, beslist, dat aan de nagelaten betrekkingen van
organisatie betreffende de binnenlandsche verloven aan alle Europesche landsdienaren , die in Nederlandsen Indie
regterlyke ambtenaren. De bevoegdheid, om aan dezen in den strijd, of bij en door de uitvoering van gevorderde
verloven voor niet langer dan drie maanden te verleenen, of bevolen dienstverrigtingen , zijn gesneuveld of omgekois nu van den Gouverneur-Generaal overgebragt op de tuon, of aan de onmiddellijke gevolgen van den strijd of
in bet artikel genoemde autoriteiten. Daarentegen is den van de gemelde dienstverrigtingen binnen één jaar zijn
Landvoogd voorbehouden het toekennen van verloven voor overleden, een jaarlijksche onderstand kan worden toegelanger dan drie maanden aan de regterlijke ambtenaren in kend, v> anneer blijkt dat zij , ten gevolge van den dood
de buitenbezittingen, terwijl tot hiertoe de verloven aldaar hunner betrekkingen , aan geldelijken onderstand van landssteeds door de hoogste gewestelijke gezaghebbers werden wege dringende behoefte hebben. Het bedrag van dien
onderstand wordt telken jare vastgesteld: in Nederland
verleend.
door den Minister van Koloniën, in Indie door den
Gouverneur-Generaal.
Overlogt. Het voornemen bestaat om de vele thans verspreide bepalingen omtrent den overtogt van gouvernementspassagiers naar en uit Indie, in c'éne algemeene regeling
Reis- en verblijfkosten. Tot dus verre werden aan de
zamen te vatten. Over de daarin op sommige punten aan hoofden van gewestelijk bestuur voor het bijwonen der
te brengen verbeteringen wordt van de Indische Regering jaarlijksche verpachtingen van 's lands middelen geen
advies gewacht. Inmiddels is in Februari jl. (verg. bladz. 104 reiskosten te goed gedaan. Sedert is die bepaling als onhiervoren) het tarief voor den overvoer per stoomschip uit billijk ingetrokken.
Nederland naar Indie van gouvernements-passagiers der
Bij een besluit van 30 Mei 1875 (Indisch Staatsblad
lste klasse gewijzigd op een paar punten , waaromtrent n°. 133) werd bepaald , dat het tijdelijk , buiten de aangegeen voorafgaand overleg met het Indisch Bestuur te pas wezen standplaats, te werk stellen van ambtenaren en
kwam. Eene andere bepaling, voor welker uitvaardiging beambten bij de in- en uitvoerregten en accijnsen , speciaal
het niet wenschelijk geacht werd op de bedoelde algemeene ter voorziening in de behoefte aan personeel voor dien tak
herziening te wachten, is onlangs , op voorstel der Indische van dienst, moet worden geacht te zijn eene commissie
Regering, tot stand gekomen bij Koninklijk besluit van nis bedoeld bij art. 7 § c van het reglement op de reis1 September 1875, n°. 45. Terwijl de aanspraak van en verblijfkosten (Indisch Staatsblad 1862, o", 153a),
landsdienaren op vrijen overtogt voor hun wettig gezin uit waarvoor op de reis- zoowel als op de verblijfdagen dagen naar Indie tot dusver beperkt was tot het geval dat geld kan worden gevalideerd, met dien verstande nogtans,
het gezin zijn hoofd vergezelt, is nu bij het aangehaald dat het daggeld krachtens deze beschikking over niet langer
besluit die beperkende voorwaarde opgeheten ten aanzien dan twee maanden wordt te goed gedaan.
van de gezinnen van zoodanige landsdienaren , die wegens
Daarentegen worden — om de gelegenheid tot misbruiken
langdurigen dienst aanspraak hebben op verlof naar Europa, af te snijden — sedert 1 April 1874 (Indisch Staatsblad
doch aan wie dat verlof in het belang van den lande n°. 65) goene daggelden (verblijfkosten) meer te goed getijdelijk meet worden geweigerd, zooals bijv. onlangs ten daan aan de ambtenaren en beambten van den waterstaat
opzigte van een officier van gezondheid het geval was. en de burgerlijke openbare werken voor inspectiereizen
Indien zoodanig landsdienaar gedurende het afwezen van binnen de afdeeling hunner standplaats, omdat die reizen,
zijn gezin in Indie mogt komen te overlijden , zul het waarvoor in de jaren 1869 — 1871, niettegenstaande de
gezin ook op 's lands kosten naar Indie kunnen terugkeeren. toenmalige mindere sterkte van het waterstaats-personeel,
aan reis- en verblijf kosten gemiddeld f 115 000 'sjaars was
Weduwen- en weezenfondsen. Bij Indisch Staatsblad 1875, betaald moeten worden , door de hoofden van gewestelijk
n°. 58, werden de directien van het civiel* en van het bestuur moeijelijk zijn te controleren en bovendien in verremilitair weduwen» en weezenfonds bevoegd verklaard om weg de meeste gevallen op één dag , heen en terug, worden of
de gelden onder haar beheer ook ter leen te verstrekken althans kunnen worden afgelegd. Naar aanleiding van een
tegen inpandneming van schuldvorderingen met hypotheek, verschil van meening tusseben den directeur der burgermits de hypotheek voldoe aan de eischen, die de directien lijke openbare werken en do Algemeene Rekenkamer werd
stellen bij gel lleening op hypotheek. De te leeuen som mag koit daarop door de Indische Regering uitgemaakt, dat
echtor •/< van de hypothekaire schuldvordering niet te voor de eerstaanwezende ingenieurs als afdeeling hunner
standplaats niet is te beschouwen het geheele gewest waarboven gaan.
over bet toezigt dier ingenieurs zich uitstrekt, maar alleen
Het in het reglement voor het burgerlijk weduwen- en de administratieve afdeeling van het binnenlandsch bestuur
weezenfonds voor andere gevallen reeds nedergelegde be- waai in de standplaats is gelegen.
ginsel, om gedeelten van een jaar, mits meer dan zes
maanden , te rekenen voor een vol jaar, werd bij Indisch
Staatsblad 1874, n°. 230, uitgestrekt tot de gevallen, waarin
A'on- activiteit. Door den Gouverneur-Generaal is u : tgebij het bepalen der contributie van de deelgeregtigden be- maakt, dat art. 46 § 3°. van Indisch Staatsblad 1860, n°.
doeld bij Indisch Staatsblad 1860, u . 114, de vraag te 26, houdende dat geen officier van de landmagt in Indie
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costuum bij dienstverrigtingen of op dienstreizen ook werd
voorgeschreven voor do inlandsche ambtenaron en beambten
by' du in- en uitvoerregten en accynsen.
Do vurdoeling der districten op Java en Madura in
onderdistricten maakte ook eene regeling noodig van de
staatsie die door de hoofden dier onderdistricten (adsistentwedono's dor eerste en tweedo klasse) zou mogen worden
gevoerd. Hij Indisch Staatsblad 1874, n". 194, worden zij
in dit opzigt gelijkgesteld met de demangs en onderdomangs.
Onder do beambten, gerogtigd tot het voeren van de
voor mantrios voorgeschreven staatsie, werden ook opgenomen de inlandsche kassiers en geldtellers bij 's lands
kassen op J a v a en M a d u r a , en de inlandsche cipiers bij
's lands gevangonissen aldaar [Indisch Staatsblad 1874,
n°. 224 en 225).

tot en iint den rang van kolonel, op nou-activiteit kan
worden gesteld dim b\j tijdelijke ongesteldheid, welke hem
langer dun zes maanden ongeschikt maakt om dienst te
doen , niet van toepassing is op officieren , die voor den
vijand verwond of' te velde ziek geworden zijn, zoodat de
zoodanigen om dio reden niet anders dan op eigen verzoek
op non-aciiviteit kunnen worden gesteld.
Geneeskundige behandeling van gepensioneerden. B\j Indisch
Staatsblad 1875, ii". 112, werd art. 61 van het reglement
op den militairen geneeskundigen dienst (Indisch Staatsblad
1849 , n°. 14) in zyne bewoordingen eenigszins gewijzigd, met
het doel om buiten twijfel te stellen dat militaire beambten
en giöniployeerden, ook wanneer zij zyn gepensioneerd,
aanspraak hebben op do kostelooze geneeskundige hulp,
in dat artikel bedoeld.

O.

lnlandsche schrijvers bij de bureaux. By de behandeling van een door den legerkommandant gedaan voorstel
om inlanders als schrijvers op de militaire bureaux toe
te laten , waarvan het reeds in een vroeger gedeelte van
dit verslag (zie bladz. 39) vermeld Indisch Staatsblad
1874, n°. 2 3 9 , het gevolg w a s , rees bij de Indische
Regering de v r a a g , of voor gewoon kopiewerk ook op
andere bureaux niet de diensten van inlanders zouden
kunnen worden benuttigd, te meer daar het gehalte van
Europesche en roet dezen gelijkgestelde kopiïsten in den
laatsten tijd merkbaar was verminderd. Met de chefs der departementen van algemeen burgerlijk bestuur is dan ook over
eene navolging van den maatregel te rade gegaan. Naar
hetgeen echter voorloopig uit Indie wordt berigt, schijnen
de ingekomen adviezen geen grond te geven voor de vorwachting dat het denkbeeld tot verwezenlijking zal kunnen
komen.

I.

LANDBOUW, BOSCHWEZEN EN VEETEELT.

§ 1.

1".

Aantal bouws met andere eenjarige
gewassen beplant.

aanplant.

1873.

1874.

1ste

2do

lsto

aanplant.

aanplant.

Inlandsche landbouw.

(1) Het in 't vorig verslag ontbrekende overzigt betreffende de
rijstcultuur in 1873 is thans bijgevoegd als bijlage LL.
(2) Bjj de bovenstaande opgaven zijn afzonderlijk in rekening
gebragt de velden die voor de tweede maal met padi of met een
ander gewas beplant werden.

SOORT

BOUWLAND.

Landbouw.

In do bijlagen J J en K K worden overzigten gegeven
van de cultuur van rijst en van andere eenjarige gewassen
door de inlandsche bevolking in de verschillende gewesten
op J a v a (Batavia en de Vorstenlanden uitgezonderd), en in de
afdeeling Pamaka&sun op Madura gedurende het j a a r 1874 (1).
Uit dio overzigten blijkt, dat in 1874 beplant werden:
met padi, 1 4 5 1 3 5 8 bouws bewaterbaro sawah's, 663 632
bouws van regen afhankelijke sawah's, 44154 bouws
moeras-sawah's en 145 304 bouws tegalrelden, te zamen
2304448 bouws;
met andere eenjarige gewassen, respectivelijk 428 2 0 3 ,
146 632, 279 en 495 270 bouws van de genoemde soorten
van grond , te zamen 1 070 384 bouws ;
of in het geheel, 1879 561 bouws bewaterbare sawah's,
810 264 bouws van regen afhankelijke sawah's, 44 433
bouws moeras-sawah's en 640 574 bouws tegalvelden , te
zamen 3 374 832 (2), dat is 147 654 bouws minder dan in
1873. De ongunstige weersgesteldheid was oorzaak dat
minder padi is verbouwd en vooral eene veel mindere uitgestrektheid met andere eenjarige gewassen is beplant geworden. Het verschil blijkt nader uit den volgenden staat:

Aantal bouws met padi beplant.
1873.

Java en Madura.
a.

Dienstlleeding en staatsie van inlandsche ambtenaren. De
bepalingen van 1870, regelende de dionstkleeding der
inlandsche hoofden en ambtenaren in de gouvernementslanden op Jnva en M a d u r a , met uitzondering van de
Preanger regentschappen (Bijllad op het Indisch Staatsblad
n°. 2308 en 2410), zijn sedert Februarij 1875 ook in genoemd gewest van toepassing. In verband tot het plaatselijk
gebruik zijn enkele bepaald aangewezen uitzonderingen toegelaten , eene vergunning die ook tot de hoofden en ambtenaren in de residentie Batavia werd uitgestrekt.
Aan den adjunct-translateur voor de Soendanesche taal
(de eenige inlander die als translateur in dienst is) werd
vergund het costuum te dragen , bepaald voor den Kuropeschen adjunct-translateur
voor de Javaansche taal
(Indisch Staatsblad 1874, n" 272).
De kleeding enz. van hot inlandsch personeel bij de
gevangenissen en bij de straf- of werkplaatsen van veroordeelden werd geregeld bij Indisch Staatsblad 1874 , n \ 131,
terwyl bij n°. 191 van datzelfde Staatsblad het dragen van

VAN

my verheid.

1874.

lsto

2de

1ste

2de

aanplant.

aanplant.

aanplant.

aanplant.

aanplant.

2de

Bewaterbare sawah's

1 321 933

135 042

1 335 702

115 656

60 193

461 448

74 155

354 048

Velden van den regen afhankelijk .

881 358

7 101

846 444

6 646

273 626

381 785

265 280

376 901

2 203 291

142.143

2182 146

122 302 (a) 3 53 819

843 233

(6) 339 435

730 949

Totaal .

.

2 34!.434
la)

2 304 448

Hiervan 39 663 bouws op hoog gezag beplant (met suikerriet).

1 17;'052
(6)

Als voren 39 879 bouws.

107( )384
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Voor di» cijfers der in 1874 onbeplunt gebleven of mislukte veldon wordt verwezen niiar de straks genoemde
bijlagen.
De gebruikelijke vergelijkingen vau de pidi-productiu per

bouw, in de beide laatste jaren verkregen van de verschillende
soorten van bouwland, en van do voornaamste uitkomsten
van den landbouw der bevolking in do vijf' laatste j a r e n ,
worden geguveu in do hior volgende twee staten.

1673.
SOORTKN

18M.

Productie per bouw,
berekend over

VAN

allo
beplante
velden.

BOUWLAND.

Bewaterbaro

JAREN.

aanplantingen
de
geslaagde
slaagde:
aanplantingen
alleen.

alle
bepl into
veldon.

Van de

aanplantingen
de
geslaagde
slaagde:
aanplantingen
alleen.

pikols.'

pikols.

per cent.

pikols.

pikols.

per cent.

26"

26»

98,65

28"

28"

98,56

18"

14"

95,24

20"

21"

95,31

21"

24"

89,21

23"

27"

85,78

11"

12<°

95,62

16°»

16 47

97,68

sawah's....

Niet bewaterbare sawah's .

Productie por bouw,
berekend over

Van de

.

UitgeMot
strektbeid Waarvan
eenig ander
der velden
met padi
door de
gewas
bevolking als eerste
als eerste
voor eigen
gewas.
cultuur
gewas.
beplant.

Met
padi als
tweede
gewas.

Opbrengst

eenig ander

der

gewas

met padi

als tweede

beplante

gewas.

velden.

Waarvan
tweede
gewas.

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

Laagste
marktprijzen.

bouws.

pikols padi. pikols padi.

59 948

605 379

46 161784

1219 081

328 718

71410

533 967

47 288 930

1 446 464

3,30 7,

2,23

2 136 757

312 978

81001

578 444

47 353 235 1 572 109

3,997,

2,53

2 497 447

2 203 291

294 156

142 143

843 233

52 241530

2 351810

4,65

2,13

2 481 702

2 182 146

299 556

122 302

730 949

57 843 357

2 519 358

5,06

2,41

bouws.

bouws.

bouws.

1870

2 427 481

2 064154

363 327

1871

2 404 775

2 076 057

1878

2 479 735

1873
1874

bouws.

Met

Omtrent de verschillende cultures der bevolking in 't
bijzonder en omtrent de werken in 't belang van den land
bouw kan het navolgende worden medegedeeld.
Rijstcultuur.
De padiproductie werd, zoo als uit den hierboven medegedeelaen staat blijkt, in 1874 geschat op 57 843 357 pikols
of gemiddeld 25,82 pikols per bouw van alle geslaagdo
aanplantingen, terwijl de schatting voor 1873 slechts aanwees 52 244 530 pikols of gemiddeld 22,95 pikols per bouw.
Het hoogere cijfer moet voornamelijk worden toegeschreven
nan meerdere naauwkeurigheid der opgaven van gemiddelde
opbrengst, waaromtrent (ingevolge de verordening op de
landronte) voortdurend onderzoekingen plaats hebbon.
Stellige opgaven omtrent de werkelijke opbrengst van alle
met padi beplante velden kunnen niet verstrekt worden,
daar ieder jaar slechts van een betrekkelijk gering aantal
velde» de werkelijke opbrengst wordt geconstateerd.
In vele gewesten blijft do bevolking, niettegenstaande
de raadgevingen der betiokken ambtenaren, steeds in gebreke do noodige zor^ to wijden aan cece goedo keuze
van zaadpadi, die voor het welslagen van het gewas van
zoo overwegenden invloed is. Van bestuurswege moest de
bevolking in de Samuraagsche districten Mangar, Singen-

f

3,287,

f

2,247,

kidoel en Naroarang met zaadpadi worden te gemoet gekomen. Hoewol dio tegemoetkoming werd verleend ondor
beding van restitutie der onkosten, zag het gewestelijk
bestuur zich verpligt kwijtschelding van de schuld to
vragen, omdat de bevolking niet bij magte was die te
voldoen.
Even als in vorige jaren , kan ook thans weder gewezen
worden op verscheidene maatregelen , door het bestuur
genomen in het belang dor ontwikkeling van do rijstcultuur.
Vier ambtenaren — de adsistent-residenten van Kendal
(S.tmarang)
(Kediri) J.

C. H.. G. VAN ZIJLL DE J O N G , van Ngrowo
H F . SOLI.EWUN G E L P K E , van Keboemen

iBagelen) Y. GAADE, en de controleur H L . C. TE
MECIIELEN in .laparu, — werden in commissie gesteld om,
in overleg met den adviseur-honorair K. F H O L L E , zich
meer byzonder aan de verbetering der rijstcultuur to wijden,
allereerst in do nfdeeling waarin zij geplaatst zijn en later
ook elders in de genoemde gewesten , volgens aanwijzing
vun de betrokken residenten. Zij hebben in last om de
noodige verbeteringen met de Kuropesche en inlandscho
ambtenaren te bespreken, en om te trachten de bevolking
door leiding en leering, doch mot vermijding van elk bevel
of verbod , er toe te brengen dat zij do rijstcultuur meer
productief maakt, door tijdige en betere bewerking der
sawah's, door ijlere uitzaaijing, door ijlere en betere uit-
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planting (niet schuin maar rogt op, na behoorlijke topping),
door behoorlijke wioding, door bomestinj», in één woord,
door toepassing van de methode, die men kortheidshalve
het systeem HOLLE MNI kunnen noemen , omdat die adviseurhonorair voor inlandsclie zaken sinds verscheidene jaren
(zie do vorige verslagen) door voorboold on leering getracht
hoeft haar ingung te doen vinden. Hovcndien moeten de
gecommitteerden gegevens verzamelen betreffende de plautsel(jko toestanden ten opzigte van do rijstcultuur, en zorgvuldig nagaan of de ontwikkeling dier cultuur niet bolemmerd wordt bijv. door gewestelijke regelingen, hceron- en
cultuurdionsten, gebrek aan irrigatieworkon, gebrekkige
wegen, beperkten veestapel, enz. Van hunne bevindingen
en verrigtingen moeten zij periodiek berigt geven.
Aan de commissie in het belang der rijstcultuur in
Banjoemas, waarmede in 1872 do controleur J. J. H. VAN
HALL was belast geworden (zie hot verslag van dat j a a r ,
bladz. 147), word oen einde gemaakt, omdat deze aangelegenheid verder scheen te kunnen worden overgelaten
aan do zorg der besturende umbtenaren. Aan de dessahoofden aldaar werd aanbevolen om, ten voorbeeld voor
do bevolking, op oen deel hunner nmbtsvelden de ijlere
uitzaaijing enz. toe te passen. Aan die aanbeveling word
gehoor gegeven, en hoewel de resultaten niet bijzonder
gunstig waren, heei't de bevolking in sommige streken toch
eigener beweging het gegeven voorbeeld gevolgd.
Ook de commissie in Cheribon, aan den controleur F .
MAYOR opgedragen (zie vorig verslag bladz. 1811, is voorloopig gestaakt. De verrigtingen van dien ambtenaar hebben
zich bepaald tot hot doen van een reeks van proeven , welke
geen zeer gunstigen uitslag haddon, 'tgeen wordt toegeschreven aan heU nieuwe der zaak en aan de overhaasting ,
waarmede in het reeds vtr gevorderd seizoen gewerkt was.
Inmiddels werden door don adviseur-honorair HOLLE in
verschillende gewesten onderzookingen in het belang der
rijstcultuur gedaan (1), en werden op vele plaatsen door
de zorg dor besturende ambtenaren , op grootere of' kleinere
schaal, proeven genomen met hot systeem van ylere uitzaaijing en uitplanting der padi. Daar de uitkomsten over
het algemeen bevredigend waren, woidt dit systeem meer
en meer toegepast. De resultaten zijn hier en daar zeer
opmerkelijk. In Kendal, waar schier in allo dessa's proeven
werden genomen met het planten der padi volgens de aanwijzingen van den heer HOLLE, werd van do daarvoor
gebezigde gronden soms tot bO a Uit per cent meer product
verkregen dan van gronden van gelijken aard en uitgestrektheid, die op do oude wijze beplant waren. In
Noerabaija evenwel waren de uitkomsten der genomen
proeven niet overal gunstig; in Lamongan was de opoiengst minder dan die verkregen by de oude plantwijze;
daarentegen worden bij andere proif-aanplantingen weder
van 5 tot 15 pikols per bouw meer verkregen dan door
toepassing der bij do bevolking gebruikelijke methode van
zaaijen kon verkregen wolden. Ook in de residentie Kadoe,
waar nagenoeg alle dessuhoofden de bedoelde proeven
namen, hebben deze tot dusver veelal niet aan de verwachting beantwoord, omdat de gegeven aanwijzingen niet
juist werden opgevolgd ; eeno gunstige uitzondering maakten
de proefnemingen in do districten Djetis en Magelang, die
voor 't nieerendeel goed slaagden en de voordeelen van
het systeem HOLLE duidelijk deden uitkomen. In Bezoeki
was de bevolking niet over te halen om tan hare oude
gewoonte ten opzigte van de padicultuur af te wijken,
'tgeen voorul hieraan wordt toegeschreven , dat zij , wegens
de overgroote vruchtbaarheid van den bodem in dat gewest,
steeds van eene voldoende productie verzekerd is.
Voor de vermeerdering der belangstelling in en der
kennis van de rijstcultuur is in het afgeloopen j a a r , door
verspreiding tan nuttige geschriften, het mogelijke gedaan.
Onder anderen zijn vun eene door den heer HOLLE zamengcstelde nota , bevattende eene handleiding voor de verbetoring
der padicultuur, gedrukte exemplaren gezonden aan de ver.-ehiller.de hooiden van gewestelijk bestuur op J a v a en
M a d u i u , ter verdeeling onder de ambtenaren die daarvoor
in aanmerking komen. Eene Javaansche vertaling van dio

handleiding wordt bewerkt door den heer II. K. H. W I L KENS , dio ook verschillende opstellen uit het tijdschrift :
» He vriend van den Javaanschon landman " in het J a vaansch heeft overgezet. Deze stukken zullen van gouvernemeutswoge in ruimen kring verspreid worden , even
als geschied is met oen Soendaneosch godicht van den
verdienstelijken hoofdpanghoeloe van Limbangan (getiteld :
Katrangnn lampoh sebar) , strekkende tot aanbeveling van
de uitzaaijing van padi met korrels (in stede van in halmen).
Van het in het vorig verslag bedoelde, door het Koninklijk
Instituut voor do t a a l - , land-on volkenkunde van Nedorlandsch Indie uitgegeven geschrift van den heer Sm.i.KWIJN
OELPKE , betreffende de rijstcultuur in Italië en op J a v a ,
zijn mede exemplaren ter beschikking van de residenten
gesteld.
Klappercultuur.
Volgons do van de hoofden van gewestelijk bestuur
ontvangen jaarverslagen, was de toestand der klappercul*
tuur in 1<->7I over het algemeen bevredigend. Het aantal
boomen is gedurende het afgeloopen j a a r belangrijk toegenomen. De bypluntingon bedroegen voorliantam, Samarang, Bezoeki, Kadoe en Kediri, in ronde getallen, respectivelijk 34 000, 154 600, 28 400, 26 000 en 62 000
boomen.
De uitgestrektheid van den aanplant kan niet met eenige
juistheid opgegeven worden, vermits bepaalde klappertuinen op Java bijna niet gevonden worden. Gewoonlijk
worden de klapperboomen bij kleine groepen of in rijen
in of nabij de dessa's of op de woonerven geplant.
De oogst was in 1874 vrij gunstig, maar zou, volgens
de gewestelijke verslagen , grooter geweest zijn als meer
de band ware gehouden aan de uitroeijing der voor
don klapperboom zoo nadeelige eekhorens en klappertorren
(koewangwoeng).
D J prijzen der klapperolie liepen voor de verschillende
residentien uiteen van f 16 tot f 50 per pikol, die der
noten van f 2,50 tot f 10 per 100 stuks.
Tabakscultuur.
Over de teelt van tabak door de inlandsche bevolking
ten behoeve van particuliere ondernemers wordt in eon
later gedeelte van dit verslag gehandeld onder het hoofd
» Landbouwondernemingen , uitsluitend op contracten met
de bevolking berustende ". Wat de cultuur van tabak voor
de inlandsche markt aangaat, zijn slechts enkele mededeelingen ontvangen betreffende vier gewesten.
De bevolking wijdt zich aan die cultuur o. a. in de afdeelingen Sidayoe en Lamongan van de residentie Soerabaija ,
en in de afdeeling Bandjarnegara van de residentie Banjoemas. In Hagelen breidt de teelt van tabak voor de inlandsche markt zich uit, vooral in de afdeeling Ledok.
Do leste gronden produceerden gemiddeld 10 pikols, de
2de soort ongeveer 5 7 . , de 3de soort 3 pikols per bouw.
Ook in Kadoe w o r d t , behalve voor de fabrieken, veel
tabak verbouwd , welke meestal door Chinezen uit Samarang voor hooge prijzen wordt opgekocht.
Volgens de cijfers in bijlage KK werden in 1874 op geheel J a v a 16 391 bouws door de bevolking met tabak als
eerste gewas beplant, en werd dit product als tweede
gewas geteeld op 42 196 bouws.
Katoencultuur.

De cijfers in bijlage KK wijzen aan , dat de Javasche
bevolking in 1874 op 2991 bouws katoen plantte als eerste
gewas en op 11 511 bouws als tweede gewas.
Behalve herhalingen van hetgeen in vorige verslagen
reeds is medegedeeld, zijn omtrent deze cultuur de navolgende berigten in de Indische stukken aangetroffen.
In Bantam w o r d t , niettegenstaande de aanbevelingen
van het bestuur, van de katoencultuur weinig werk gemaakt. Do meeste garens voor het weven van kleedjes
worden uit Europa verkregen. Evenwel heeft ook eenige
(1) Zü"e rapporten zjjn in de Javasche Courant publiek gemaakt
en aan de Maatschappij van NJverheid en Landbouw en aan het aanvoer uit de Lampongs plaats. Het inheemsche fabrikaat
Indisch Laudbouwgenootschap ter opneming in hunne tijdschriften is beneden het middelmatige.
afgestaan.
In Tagal was de bevolking, bij de aanhoudende regens

Inlagen.
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in den oostmoosson , huiverig om met do looit van kapas
te beginnen. Hieraan moot hot ook toegoschrovon wurden , dat in 1874 slechts 130 bouws warden beplant tegen
998 bouws in 1873. Do opbrengst per bouw verschilde
van 12 tot I I pikols. Do prijzen bloven tusschon 1'20 en
f' 30 por pikol onbewerkte katoen.
Ook in Samarang oefen lo do natte weersgesteldheid op
de katoontoolt een nadeeligon invlood uit. In 1874 worden in Demak slechts 3674, in Grobogan 400 bouws aangeplant, dat is nog niet half zooveel als in 1873; terwijl
naar schatting 12 822 pikols (11022 in Domak en 1800 in
Grobogan) geoogst worden, tegen 58 493 pikols in 1873.
In Demak werd gemiddeld van 1' 9 tot f 1 1 , iu Grobogan
van f 7 tot f 18 por pikol betaald door de Chinesche opkoopers van Jap.ira, die het katoenzaad aan du bevolking
plegen te verstrekken.
In Japara eigenen do gronden zic'i niet goed voor de
teelt van katoen en laten dan ook do aanplantingen voel
te wenschen over. In 1873 werden (5071 pikols gezuiverde
katoen verkregen , in 1874 3570 pikols.
In Rembang werden 1829 bouws met katoen beplant on
gemiddeld 2 a 3 pikols per bouw geoogst.
In Soerabaija wordt door do jaarlijkscho overstroomingen der Konto-rivier eeno uitgeslrokte strook grond in
de afdeeling Modjokerto met eene laag zand overdekt en
daardoor geschikt gemaakt voor de katoenteelt. Die strook
is dan ook bij den inlander bekend onder den naam van
Kapassan
Terwijl in de afdeeling Lamongan slechts 678
pikols werden geoogst van 590 bouws, werd in Modjokerto een viervoudig product (2733 pikols) verkregen van
slechts 497 bouws. Voor den pikol gewono Javaansche
katoen, de eenige soort aldaar aangeplant, wordt van f 15
tot f 30 betaald.
In Pasoeroean wordt de katoen slechts in zeer geringe
hoeveelheid in het district Djati verbouwd, uitsluitend
voor eigen gebruik der bevolking.
In Kediri treft men de cultuur alleen aan in het regentschap Kediri en in het district Waroedjaijeng, waar
gemiddeld 4 pikols per bouw geoogst werden , en van
f 5 tot f 7 per pikol betaald werd.
Indigocultuur.
Volgens de opgaven in bijlage K K zou de bevolking in
de verschillende gewesten van Java gedurende 1874 indigo hebben geplant op 859 bouws als eerste gewas en
op 11209 bouws als tweede gewas. Slechts omtrent enkele
gewesten zijn bijzondere mededeelingen betreiTende deze
volkscultuur ontvangen.
In Cheribon blijft de aanplant van indigo bijna uitsluitend tot de » tanah waledan" van de districten Loearkotta
en Ploembon beperkt.
Ook in Banjoemas is de cultuur steeds van weinig beteekenis; de bladeren van de taroem djawa golden er van
f 0,65 tot f 1, en die van de stek-indigo, welke slechts
bij uitzondering wordt geplant, van f 1 tot f 1,60 per
pikol, terwijl voor de kleurstof van f 2 tot f 3 per katti
betaald werd.
In Madioen wordt van de indigocultuur het meest werk
gemaakt in de afdeeling Ponorogo, waar per bouw omstreeks 40 pikols bladeren verkregen werden, die gemiddeld
8 pikols natte of 50 Amsterdamsche ponden drooge indigo
opleveren. Naarmate van de geschiktheid der gebezigde
gronden word per bouw eene winst gemaakt van f45 tot f 90.
Over de indigocultuur voor de particuliere ondernemingen
in Bagelen zie men lager de mededeelingen onder het hoofd
» Landbouwondernemingen, uitsluitend op contracten met
de bevolking berustende". Ook voor de inlandscho markt
werd door de bevolking in dat gewest indigo geplant; de
productie per bouw bedroeg gemiddeld 135 pikols bladeren ,
die op de passars verkocht werden voor ongeveer f 0,75
per pikol.

hier tor plaatse weinig te melden. Alleen verdient opmerking
do wijzo waarop do suikercultuur zich als een tak van
inlandsehen landbouw in Kediri ontwikkelt. In de afduoling
Tocloong-Agoeng van dal gewest bereiden de inlanders hier
en daar zelf, door middel van buffelraolens, suiker uit
het door hen geplante riet on zij maken daarmede, volgens
berigt van den resident, zoodanige winsten, dat zij hun
gewas zelfs tegen hoogen prijs niot willen afstaan. Deze
industrie neemt elk j a a r in uitgebreidheid toe.
Irrigatie;

w e r k e n in h e t b e l a n g
den landbouw.

van

Ten aanzien van do voorstellen tot regeling van het
waterregt, bedoeld op bladz. 181 van het vorig verslag , is
mode te deelen dat do directeur van justitie heeft voldaan
aan do ontvangen opdragt, om do bepalingen aan to wijzon
waarmede het Indisch Burgerlijk Wetboek zou moeten
worden aangevuld om te dezer zake volledig te zijn. Door
hem is , behalve het ontwerp van oen Koninklijk besluit
tot wyziging en aanvulling van het Burgerlek Wetboek,
ook aangeboden het ontwerp eener ordonnantie houdende
strafbepalingen tegen beschadiging van waterwerken enz.
Dozo ontworpen zijn bij de Indische Regering in overweging.
De zamenstelling van eeno volledige handleiding tot de
kennis dor bevloeijingen wordt door en onder leiding van
den tegenwoordigen directeur der burgerlyke openbare
werken II. DE BRUYN voortgezet. Inmiddels is reeds, in
den bij het vorig verslag bedoelden zin , de bevloeijingsleer
opgenomen onder de vakken die aan de polytechnische
school te Delft onderwezen worden.
Omtrent de werken in het belang van den landbouw in
verschillende gewesten uitgevoerd of ontworpen , kan het
volgende worden medegedeeld.
Dantam. De in het vorig verslag bedoelde waterleiding
in de districten Tjiroeas en Oender-Andir voldoet, voor
zoover zij weder in goeden staat is gebragt, gehoel aan de
verwachting. Het werk is verleden j a a r gestaakt, toen de
arbeidskrachten der bevolking in beslag werden genomen
door de rijstcultuur. E r is echter een voorstel gedaan om
die leiding verder door te trekken ; dit voorstel is nog in
behandeling.
Cheribon. De ontwerpen voor verbetering van de Menenteng-leiding zijn ingediend, doch eenige wijzigingen werden
daarin noodig geacht. Men dacht echter met de uitvoering
nog in 1875 eon aanvang te makon.
Verder is nog in behandeling een in den loop van 1874
opgemaakt ontwerp tot verbetering en verlenging van het
bestaande irrigatiekanaal Henlet, in de afdeeling Madja
lengka , waardoor 1580 bouws woeste grond in vruchtbare
sawah's zullen worden herschapen.
Samarang. De opnemingen in het belang der verbetering
van de irrigatie en van 3en water-afvoer in Demak —
begonnen onder de leiding van den hoofdingonieur H. DE
BRUVN , en sinds dions wederoptreden als directeur der
openbare werken voortgezet onder het toezigt van den
hoofdingenieur, eerstaanwezend ingenieur in S a m a r a n g , —
hebben reeds tot niet onbelangrijke uitkomsten geleid. Een
stelselmatig plan voor de uit te voeren werken is ontworpen (1). Volgens dat plan moet allereerst voor een volkomen
goeden afvoer van al het overtollige water gezorgd worden;
de dijken van de rivieren Tangoelangin en Toentang moeten
in goeden weerbaren staat gebragt, de Djadjar moet van
de Toentang en het praauwvaartkanaal van die rivier en
van de Tangoelangin geïsoleerd worden. T e gelijker tijd
kan het noodige worden verrigt tot behoorlijke irrigatie
van het gedeelte der afdeeling benoorden den grooten weg
Vervolgens moet de bestaande irrigatie door middel van
den stuwdam te Glapan verbeterd en geregeld, en door een
nieuw kanaal uit de Serang of uit een zijtak daarvan het

Suikercultuur.
Aangezien de bevolking van Java en Madura over het
algemeen alleen voor de op contract met het Gouvernement
werkende of voor de vrije suikerfabrieken van Europeanen
en vreemde Oosterlingen suikerriet teelt, is van deze cultuur

(1) Reeds vroeger werd door den heer DK BKUTN een overzigt
van de benoodigde werken gegeven in z|jn rapport van 8 Maart 1873,
waarvan een extract is gevoegd bü de nota van wyziging betreffende de Indische begrooting voor 1875. (Uedrukte stukken Tweede
Kamer 1874 - 1876 - l n° 42).
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district Mangnr getrrigeerd wordon Daarna mout de verbreeding van de Ketientang-loidini? onderhanden worden
genomen en tevens voor de behoorlyke verdeeling van bet
water uit die leiding in de districten Sambong en Wedoong
worden gezorgd. Ten slotte komt in aanmerking de verbetering der irrigatie van het district Singenkidoel. Do opnemingen zullen in dit j a a r afloopen. Wel zullen nog niet
tevens alle ontwerpen gereed komen, maar men zal dnn
toch met zekerheid de totale koston van al de bonoodigde
werken kunnen opgeven. Voor'shands zijn die geraamd
op f 4 millioen.
Reeds werden by de Indische begrooting van 1875 de
benoodigde fondsen toegestaan om een aanvang te maken
met den aanleg van de ontworpen werken tot afvoer naar
ree van het w a t e r , 't welk bet praauwvaartkanaal aan do
Djadjar en de Brandjangan ontleent, waardoor tevens de
behoorlyke bevloeijing van een gedeelte der landstreek benoorden genoemd kanaal verzekerd zal worden. In February
heeft ecne uitbesteding voor de uitvoering dier werken plaats
gehad , en is dio aan een aannemer gegund voor f 469 000.
Japara. Van het voor dit gewest aanbevolen stelsel van
besproeiing en waterafvoer, bestaande in eene afsluiting
der vlakte van Japara door twee nieuw te graven groote
kanalen, is moeten worden afgezien, daar de verrigte opnemingen de overtuiging verschaften, dat de voordeelen,
door de aan te leggen werken te verkrijgen, niet zouden
opwegen tegen de kosten van uitvoering en onderhoud.
Daarna zijn plannen geopperd om door aanwending van
an lere middelen tot verbetering van den toestand in de
bedoelde streek te geraken. Deze plannen beoogen: 1°. de
verbetering van het dykstelsel, hoofdzakelijk ten einde dykbreuken in de Tangoelangin, die thans als het ware jaarlij ks een aanzienlijken aanplant vernielen, te voorkomen,
en ten einde de drooglegging te bevorderen van een uitgestrekt moeras in het zuiden der residentie, 't welk eene
oppervlakte beslaat van ongeveer 20 000 bouws, die in
vruchtbaar bouwland is te veranderen; 2". het weder in
gooden staat brengen van een verzanden waterweg ter verbinding van de Tangoelangin met de rivier van J o a n a ,
hetgeen van veel nut zou zijn niet alleen voor de bewoners
van het zuidelijk gedeelte van J a p a r a , maar ook voorden
zeer drukken handel tusschen Samarang en Joana, vooral
in den westmoesson, omdat dan de gemeenschap over zee
met Samarang geheel is afgesloten.
Terwijl in verband met de bedoelde plannen onderzoekingen worden verrigt door twee ingenieurs, is eenderde
belast met eene opneming van het stroomgebied der kali
Glis, ten einde voorstellen te doen omtrent de verbeteringen , die al dadelijk zouden te brengen zijn in de bevloeijingsmiddelen der districten Tjendono, Koedoes en Tengelles.
Soerabaija. In de afdeeling Modjokerto vordert een tijdelijko dam in do Konto-rivier, die om de twee a drie
jaren wegslaat, jaarlijks den arbeid van duizenden heerendienstpligtigen. Tot vervanging van dien dam en tot verbetering der irrigatie i n d e genoemde afdeeling, stelde men
zich voor in dit j a a r eene doorgraving te maken tusschen
de rivieren Konto en Kowang, met een inlaat-sluisen een
nfsluitdam.
Kon in het vorig verslag de verwachting worden geopend
dat de uitvoering van het sinds zoovele jaren geprojecteerde
Kabooh-kanaal eindelijk verzekerd w a s , daar dit werk met
goed gevolg was uitbesteed, thans moet worden berigt dat
niet alleen de uitvoering van het w e r k , nadat daarmede
een aanvang was gemaakt, weder gestaakt is, maar bovondien twijfel is gerezen aangaande het nut van het werk,
't wolk men heeft willen tot stand brengen. Alvorens ter
zake in bijzonderheden te treden, schijnt het wenschelijk
in het kort de geschiedenis van dit kanaal in herinnering
te brengen.
Reeds in 1850 werden, op last van don toenmaligen
resident van Soerabaija, opnemingen gedaan ten behoeve
van dun uanlog van oen kanaal ter besproeiing van de
districten Kabooh (later genoemd Modjokasri) en Goenoeng
Konding. Men heeft echter na eenigen tyd de zaak laten
rusten, vooral, naar het schijnt, omdat men meende eerst
de voltooying en het resultaat te moeten afwachten van
andere werken (de stuw te Lengkong en de daarmede in
verband staande attappingskanalen), alvorens met zekerheid

te kunnen zeggen of voor het Kabooh kanaal genoeg water
aan de Kediri-rivier zou kunnen worden ontleend, zonder
benadeeling van landbouw en fabriekwezen beneden het
aftappingxpunt, en zonder schade voor de vaart op het
benedenvak der Soerabaya-rivier.
In 1856 verzochten twee kooplieden to Soerabaija concessie voor den aanleg van zoodanig kanaal, hetwelk zy*
geheel met eigen middelen wilden tot stand brengen en
daarna aan bot Gouvernement overgeven, mits mot hen,
op do toen vigerende voorwaarden , twee contracten werden
aangegaan voor de bereiding van suiker in de districten,
dio door middel van het kanaal zouden worden besproeid.
Het verzoek werd bij Indisch besluit van 12 Juny 1857
afgewezen , omdat het niet geraden voorkwam dit belangrijk
werk, tot het algemeene plan van waterwerken in bet regentschap Soerabiiya behoorunde, door particulieren te laten
uitvoeren. Daar uvunwel de aanleg van het bedoelde kanaal
van het hoogste nut werd geacht, werd bij hetzelfde besluit
aan den resident vi.n Soerabaija opgedragen om daarvoor
nieuwe opnemingen te laten doen en een project en begrooting in te dienen , waarbij tot grondslag moest worden
genomen dat het werk in vrijen arbeid zou worden uit gevoerd.
De omvangrijke werkzaamheden , voor de uitvoering dezer
opdragt vereischt, zoomede gebrek aan technisch personeel, waren oorzaak dat het verlangde project eerst in
1866 aan de Indische Regering werd aangeboden. In J a nuarij 1867 deed zy aan het Opperbe-ttuur een voorstel tot
den aanleg van een kanaal volgens dat project, loopende
van Gebong aan de Kediri-rivier (56 palen bovenstrooms
van de hoofdplaats Soerabaija} tot Bambee aan de Soerabaija-rivier (11 palen van de hoofdplaats). Immers, de
verrigte opnemingen hadden de overtuiging geschonken,
dat de aanleg van dit kanaal uitvoerbaar was en dat het
de grootste voordeelen zou opleveren aan de aangrenzende
districten, terwyl tevens de gelegenheid zou verkregen
worden om den militairen weg tussschen Soerabaija en
Kediri, die wegens terreinsbezwaren over een afstand van
12 palen nog niet gelegd was, te voltooijen, daar hiervoor
zou kunnen worden gebruik gemaakt van een gedeelte van
den linkur-ka naald ijk.
Op de Indische begrooting van 1868 werd dientengevolge een post voor het bedoelde werk uitgetrokken. Evenwel werd de uitvoering van jaar tot j a a r verschoven,
hetzij omdat wijzigingen in het project en in de bestekken
voor de uitbesteding i.oidig werden bevonden, hetzij omdat
op de vaststelling van nieuwe voorwaarden voor de uitbesteding van 's lands werken moest worden gewacht,
hetzij omdat de uitbesteding mislukte (1). Bij eene nieuwe
uitbesteding op 1 November 1873 werd eindelijk, zooals
in 't vorig verslag is vermeld, door de firma VAJ« LAKEKVELD en Co. te Soerabaija ingesehroven voor f 1798 990,
en bij Indisch besluit van 1 December 1873 werd het werk
aan die firma definitief toegewezen.
Onmiddellyk werd met de voorloopige werkzaamheden
een aanvang gemaakt (2), maar reeds den 7den September
1874 verzocht de aannemer van zyne verbindtenis ontslagen
te worden , bewerende dat het volstrekt onmogelijk gebleken
was om voldoend werkvolk te bekomen. Nader werd zynerzijds aangetoond, dat bij de uitvoering van het werk verschillende moeijelijkheden in het verkrijgen der benoodigde
materialen enz. waren ondervonden die tot hoogst aanzienlyke uitgaven leidden, en waarop niet gerekend was
bij de begrooting die den grondslag van de uitbesteding
had uitgemaakt. (Bij deze begrooting waren de kosten
geraamd op f 1 8 0 0 301.)
Aan het verzoek werd voor'shands geen gehoor gegeven ,
maar integendeel werd aan den directeur der openbare
werken opgedragen om bij den aannemer met den meesten
ernst aan te dringen op de uitvoering van het contract.
Evenwel werden tevens, bij besluit van 21 January j l . ,
de hoofdinspecteur der cultures VAN BAAK en de inspec(1) Zie de koloniale verslagen van 1871, blz. 157,1872, blz. 149,
1873, blz. 202.
(2) Evenwel niet door de firma VAN LAKIUVEID , maar door
den aannemer R. E. SMITU. Aan dezen had de genoemde firma de
uitvoering van het werk overgedragen. De cessie is echter door de
Indische Regering niet goedgekeurd, omdat met een der borgen
van den heer SMITH geen genoegen kon worden genomen.
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teur dor openbare wei ken VAN KETWICH in commissie gcsteld om een naauwkeurig pluatselijk onderzoek to doen
naar de gegrondheid der geopperde bezwaren.
Den 19den Maart werd door deze hoofdambtenaren een
verslag uitgebragt, waarin zij aantoonden dat het inderdaad eone onmogelijkheid was om het werk uit te voeren
voor eene som, eenigszins nabij komende aan die in de
begrooting genoemd; dat de vele suikerfabrieken en do
bosch-exploitatien in Modjokerto nagenoeg alle vrije
werkkrachten der bevolking in beslag namen; en dat
er, aangezien de arbeid bij die ondernemingen veel
aangenamer voor de bevolking was dan het graafwerk
in den zwaron, vaak onder water staanden grond, geenerlei kans bestond om voor don laatstbedoelden arbeid
werkvolk te verkrijgen, tenzij veel hoogere loonon
' werden betaald dan bij de ondernemingen — waar zij
reeds aanzienlijk waren — verdiend konden worden. D J
hoofdinspecteur en de inspecteur bepaalden zich echter
niet tot deze opmerkingen. Zij berigtten aan de Regering
dat h u n , bij de raadpleging der stukken betreffende hel
Kabooh-kanaal, gebleken w a s , dat in de opgaven betroffende de uitgestrektheid van de te irrigeren gronden eene
belangrijke vergissing had plaats gehad; dat nadere opnemingen waarschijnlijk zouden aantoonon dat lang niet die
groote uitgestrektheid door middel van het ontworpen kanaal zou kunnen geïrrigeerd worden, waarvan tot dusver
sprake was geweest; en dat zelfs door eenige inlandsche
hoofden werd beweerd dat het gedeelte van de districten
Modjokasri en Goenoeng Kending, 't welk in werkelijkheid
water uit het kanaal zou kunnen ontvangen, meer behoefte had aan eene goede afwatering dan aan besproeijing,
terwijl de afwatering zou belemmerd worden door het kanaal.

j a a r voltooid zijn, zooals bij het sluiten van het contract
van aanneming verwacht werd. Immers hebben zich de
navolgende ongunstige omstandigheden voorgedaan. Hij het
oorspronkelijk project, gearresteerd in 1872, was er op
gerekend dat zoowel de dam als het stortebed op eene in
do bedding der rivier aangetroffen wadas-laag gefundeerd
zouden kunnen worden, liij de uitvoering is echter gebleken
dat over eene lengte van 43 meters, ter plaatse van het
zoogenaamde gat van Thiel, die wadas-laag ontbrak.
Bijzondero voorzieningen voor de funderingen aldaar waren
dus onvermijdelijk. Voorts hebben de zware bandjirs by
den jongsten westmoesson doen zien., dat noch het inlandsch metselwerk, noch de opvulling met klipstoen van
het stortebed tegen overstorting van het water bestand is ,
weshalve het noodzakelijk is geoordeeld om op hot stortebed alsnog eene halfsteens rollaag van waalmoppen aan te
brengen. In do derde plaats heeft de ondervinding in den
jongsten westmoesson de wenschulykheid aangetoond van
de opruiming eoner wadas-plaat in de bedding der rivier
beneden den dam, en van de versterking van een gedeelte
dier bedding; ter wijl eindelijk ter verdediging van den
zuidelijken oever het aanbrengen eener krib noodig is bevonden. Voor het aanbrengen der hier omschreven voorzieningen wordt nog eene uitgaaf van omstreeks 2 ton
noodig geacht boven do f 509 870, waarvoor het work
volgens het oorspronkelijk project is aangenomen.
Banjoewangi. De waterleiding uit de rivier Bomo in het
district Rogodjampi, waarvan in de beide vorige verslagen
reeds melding werd gemaakt, is voltooi l en voldoet aan
het beoogde doel.

Bagelen. Het graven der in het vorige verslag bedoelde
Deze mededeelingen hebben den Gouverneur-Generaal
aanleiding gegeven om bij besluit van 12 Junij j l . voor- leiding Mongkong uit de Begaloe in de afdeeling Ledok,
eerst magtiging te verleenen om de met de firma VAN werd met kracht voortgezet, zoodat het grondverzet geduLAKERVELD en C°. aangegane overeenkomst te ontbinden, rende 1874 bedroeg 305 700 kubieke meters.
aangezien het vaststond dat, tengevolge van onvoldoende
Van de werken tot droogmaking der rawah W a w a r
raming van het arbeidsloon in de begrooting van kosten, werden in 1874 nog voltooid het Wawar-kanaal en de dijk
die overeenkomst finantioel onbestaanbaar was, en hot van Gentan naar Wawar. Met de verzameling van mateverder aandringen op de nakoming daarvan toch niet zou rialen voor den bouw van de sluis in genoemden dijk werd
leiden tot voltooying van het w e r k , maar, zonder voor- voortgegaan.
deel van den lande, den ondergang der ondernemers zou
De leiding Kedong Poetri (Poerworedjo) is voltooid.
te weeg brengen.
Voorts is bij dat besluit bepaald dat het noodige perBanjoemas. E r werd een belangrijk project opgemaakt
soneel der statistieke opneming in Soerabuija zou worden voor irrigatie van circa 6900 bouws sawah's gelegen in de
te werk gesteld om de gronden , welke door het gepro- afdeelingen Banjoemas en Bandjarnegara, die thans jaarlijks
jecteorde kanaal zouden kunnen worden geïnigeerd, op aan geheele of gedeeltelijke mislukking van den oogst
te nemen en in kaart te brengen , met naauwkeurige ver- blootstaan. Dit werk komt in 1875 in uitvoering.
melding van hun aard en hunne uitgestrektheid; terwijl
de straks genoemde hoofdinspecteur der cultures en inspeo
Andere gewesten. In de residentien Rembang, Kadoe,
teur der openbare werken werden uitgenoodigd om een Tagal, Pekalongan, Preanger regentschappen en Krawang
nader onderzoek te doen naar de middelen tot verbetering moesten plannen tot verbetering van het irrigatiewezen,
der waterlozing in het zuidelijk gedeelte der districten ten gevolge van gebrek aan personeel, buiten behandeling
Modjokasri en Goenoeng Kending, zoomede naar de blijven.
waarde der bewering, dat bij het tot stand komen van
2°. Gouvernements-cultures.
bet Kabooh-kanaal de reeds gebrekkige waterlozing nog
meer bemoeijelijkt zou worden. Voor dit onderzoek zy'n
twee ingenieurs aan de beide hoofdambtenaren toegevoegd.
Kofiijcultuur.
Fasoeroean. In het afgeloopen jaar is besloten tot het Ieggen van een stuwdam te Kedoeng Larangan en het graven
van eene leiding met sluisje, waardoor Kotta Bangil van
water zal wordon voorzien (vergelijk het vorige verslag).
Verder dacht men in 1875 een dam te leggen in de rivier
Metro by Sano Sari voor de irrigatie in het district Sengoro
(afdeeling Malang), en eene beweegbare waterkeering ie
maken in den overlaat van den dam Kedoeng Kandang, de
rivier Penganten op te dammen en eene leiding te graven
tot verbinding van die rivier met de leiding Soemboeroeri.

Aan de gouvernements-koffijcultuur werd door het Bestuur, zoo hier te lande als in Indie, de belangstelling
gewy'd, welke zij, als het voornaamste middel van inkomst
voor den S t a a t , steeds in hoogere mate verdient, naar gelang meer gedaan wordt ter voorziening in de behoeften
van Indie en dientengevolge de staatsuitgaven toenemen (1).
Het streven blijft om de gestadige behartiging der cultuur ,
door Europesche en inlandsche ambtenaren, te bevorderen
en om de bezwaren op te heffen , welke daaraan voor de
bevolking nog mogten verbonden zijn, opdat de koffijcul-

Bezoekt. De noodstuwdam te Sitoobondo, die gedurende
15 achtereenvolgende jaren geregeld door bandjirs werd
weggeslagen, heeft in den westmoesson van 1873/1874 uitmunterd stand gehouden, hetgeon voornamelijk aan de
laatstelijk gevolgde constructie moet worden toegeschreven.
Die constructie heeft echter veel arbeid gekost en vordert
ouk veel toezigt en onderhoud.
De aanleg van den vasten stuwdam met sluizen in de
Saropean-rivier werd onafgebroken voortgezet en vorderde
goed. Evenwel zal het werk niot op 1 November van dit

(1) In het laatst van 1874 is de Indische Regering, b|j gelegenheid dat de belangen der gouvernements-koffijcultuur dezerzijds
bjj haar werden aangedrongen, geraadpleegd over de vraag of eene
regeling dier cultuur by de wet mogeiyk en wenscheiyk zou zyn.
De vorige Gouverneur-Generaal maakte de vraas bü den Raad van
Indie aanhangig, maar gaf inmiddels als zyne persooniykomeening
te kennen, dat speciale regelingen, gegrond op plaatseiyke behoeften, de voorkeur verdienden, en dat eene regeling by de wet den
overgang van de verpligte cultuur tot eene vrüwillige volkscultuur
eer zou belemmeren dan bevorderen. Een nader advies wordt nog
van de Indische Regering te gemoet gezien.
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tuur meer algemeen eene volkscultuur worde, golijk zij liet
in sommige streken reeds is
Omtrent do zorg dor Europesche en inland-sche ambtenaron voor de koffljcultuur (waarop de Indische Regering
naauwkourig bet oog kan houden , sinds zij door driemaandelykscho rapporten van do residenten en van den hoofdinspecteur wordt ingelicht omtrent al hetgeen in het belang
d»zer cultuur wordt verrigt) luiden doborigten zeer gunstig.
Wat de maatregelen betreft, waardoor men do cultuur
meer en meer bij de bevolking gowild hoopt to maken,
moet hier wordon herinnerd wat in het vorig verslag (blz.
185 en 18C) word aangoteekend, namelijk: dat vooral
gunstige uitkomsten werden verwacht van eene meer algjmeeno toepassing der regelingen, bij hot Indisch besluit
van 29 Januarij 1872, n°. 14 (1), voor do I'roanger regentschappen uitgevaardigd; dat de nieuw benoemde hoofdinspecteur U. VAN HAAK zich het eerst zou wyden aan een
onderzoek naar do wenscholijkheid der toepassing van dio
regelingen in andere gewesten, en dat hem daartoe tijdelijk
was toegevoegd de adsistent-resident D. P L E S , die onder
den resident der Preanger regentschappen speciaal belast
is geweest met do leiding der invoering van de bedoelde
regelingen in dit gewest.
De hoofdinspecteur, wien in het laatst van 1874 nog do
adsistent-resident L. C. E. KNIPHORST werd toegevoegd,
bezocht achtereenvolgens do residontion T a g a l , Pasoeroean ,
Probolinggo en Hezooki, terwijl aan don heer PLES werd
opgedragen om het plaatselijk onderzoek te bewerkstelligen
in de residentien Cheribon , Pekalongan, Banjoemas, Hugelen , Saranrang on .lapara. Het resultaat der verrigte
onderzoekingen werd aan de Indische Regering mudegedeeld bij een verslag dd. 24 Februari) 1875. Naar aanleiding
van dit verslag heeft de Gouverneur-Generaal bij besluit
van 2 6 M e i j l . , n°. 28, bepaald, dat de Preanger regelingen
zullen wordon toegepast in de residentien Hantam, K r a w a n g , Cheribon, T a g a l , Pekalongan, Saroarang, Kadoe,
Bagelen, Banjoemas, J a p a r a , Madioen , Kediri, Soerabaija,
Probolinggo (met uitzondering van het district Tengger),
Bezoeki en Banjoowangi,— onder voorbehoud echter dat,
met handhaving van de hoofdbeginselen van die regelingen ,
op de ondergeschikte punten daarvan kan worden algeweken, indien dit door plaatselijke omstandigheden wordt
gevorderd ; — zullende de betrokken residenten zich ter zake
van deze afwijkingen hebben te verstaan met den hoofdinspecteur der koffljcultuur en deze nog voor zooveel noodig
met den directeur van binnenlandsch bestuur.
Het district Tengger is, even als do residentie Pasoeroean, van de toepassing der Preangor regelingen uitgesloten, omdat aldaar de koffljcultuur reeds grootendeels
eene volkscultuur geworden is.
(1) Zie het verslag van 1872, blz. 152 en 153, en het Bijblad
op het Indisch Staatsblad n°. 2738.

In afwachting van de hier vermelde algemeene beslissing
werd reods in 1874 in enkele gewesten, overeenkomstig
den wensch der bevolking, in don zin der meergenoemde
regelingen gehandeld. Zoo had in de residentien Soerabaija
en Hezoeki ruil vun tuinen tusschen do met het onderhoud
daarvan belasto dessa's plaats, waardo ir do afntanden der
plantsoenen tot do woningen dor cultuurpligtigen bekort
worden. Ook in Madioen zouden eenige tuinen in hot district
Kanigoro, dio waren aangelegd en onderhouden werden
door de bevolking van het district Tjaroeban, aan de bovolking van eerstgenoemd district worden overgedragen.
I n vele gowesten werden do cultuurpligtigen, die een
zeker aantal vrijwillig aangeplante boomen met genoegzame
zorg onderhielden, van het bewerkstelligen van bijplanlingen op hoog gezag vrygosteld. Hierover wordt straks
nader gehandeld onder het hoofd »Aanplantingen en af- •
nchrijvingeri'. In do afdeeling Poerbolinggo der residentie
Hanjoomas werd met eene meer intensieve cultuur in do
nabijheid der dossa's een proef genomen , dio goed slaagde ,
zoodat eene uitgebreider toepassing dier cultuurwijzo mag
worden verwacht. Vooral in Krawang werd reeds een
belangrijke stap gedaan op den weg door do Preanger
regelingen aangewezen. Aan de bevolking van het district
Wana'jassa is vergund om , in stede van de bevolen bijplantingen by de geregelde tuinen in het verwijderd Boerangrang-gebergte, kleine aanplantingon te bewerkstelligen
op do thans onbenut liggendo gronden in do onmiddelyke
nabijheid barer dessa's, welke aanplantingen niet meer behoeveu te bedragen dan 20 boomen per gezin.
In de Preanger regentschappen leverden de nieuwe regelingen steeds gunstigo resultaten op. Gretig werd gebruik
gemaakt van de bevoegdheid, aan den planter gegeven, om
don bovolon aanplant te bewerkstelligen op gronden door
hem zelven daartoe gekozen, mits zij voor de cultuur geschikt of door bemesting geschikt te maken zijn. Zelfs
worden de aanplantingen in de districten Tjiheulang (afdeeling Soekaboenii). .Salatjaoe (afdeeling Soekapoera kollot) en Tjikemboelau (afdeeling Tjitjalengka) geheel op
eigen of'gohuurden grond bewerkstelligd. Evenzeer maakte
de bevolking veel gebruik van de vergunning om bestaande
koffijtuinen, waarbij zij is ingedeeld, te verlaten, mits er
gelegenheid besta om de te verlaten tuinen over te dragen
aan gegoede en te goeder naam bekend staande inlanders
(na wolke overdragt de tuinen »merdika-tuinen" genoemd
worden), of om zo in te deelen bij dessa's, meer in do
nabijheid van de tuinen gelegen. De volgende opgave
toont aan hoeveel plantsoenen op die wijze bij het einde
van 1871 waren overgedragen ; voorts hoeveel afgeschreven
koffijtuinen aan inlai.dsche ondernemers waren afgestaan;
eindelijk hoeveel bouws woeste ~ voor de gouvernementskoffijcultuur gereserveerde — gronden aan inlanders waren
uitgegeven tot aanleg van eigen (sorangan) tuintjes.

Overdragt van koffijtuinen aan inlandsche ondernemers
(merdika-tuinen).
Aantal
Aantal
Tuinen reeds
personen,in bouws, nog afgeschreven
tijdens
hel bezit van in onderhoud
merdikatydens
de overname
do overname
tuinen.
(bouws).
Bandong
Tjiandjoer

146

808

8

157

Tjitjalengka

. . . .

7G

2 201

Soemedang

. . . .

35

41

Soekaboemi

. . . .

16

Tassikmalaija

.

2

.

n

277*
30

Totaal

Aantal

Aantal

bouws.

personen.

bouws.

1 163

323

55

157

63

29

2 478'

|

|

71

2

100

292'

292'

2

5

n

I

29

I

.

93

278

177

455

»

. . . .

6

48

65

113

12

904'

4 730

Soekapoera kollot .
Limbangan

355

Afstand van woeste gronden
voor sorangan-tuinen.

TOTAAL

382

3 825 •

423

204

'

Bijlagen.

Koloniaal verslag van
Het onderhoud der merdika-ensorangan-tuinen laat weinig
to wenschen over. Vooral in do afdoeling Garoet en in het
district Panembong kunnen do inordika-tuinon wedyveron
met de beste gouvernements-tuinen. Vele inlandsche ondernemers besteden ook uan de bereiding van het product
grooto zorg; hier en daar zijn zoer doelmatige, met pannon
gedekte droogschuren opgerigt; ui meer en meer worden
de versche vruchten ontbolstord in kleine, eenvoudig zamongestelde, door water gedreven molens, wier gebruik gunstig
moet worken op den pluk, omdat alloen goed rijpt; vruchten op
die wijze van den saprykon bolster kunnen worden ontdaan.
By het einde van 1874 waren 3219 inlanders van don verpligten aanplant vrygesteld, omdat zij oen toldoend aantal
koi'lijboiiineii in eigen tuinen haddon geplant on onderhielden.
De in 1872 voorgoschreven opneming van de woeste,
voor de koffijcultuur geschikte gronden in de naaste en meer
verwyderde omgeving der dessa's (tot op 12 palen) is afgeloopen. Daarbij is gebleken dat by verreweg de meeste dessa's
nog gronden genoeg aanwezig zyn voor eono meer intensieve cultuur.
In het hooger vermelde verslag van den hoofdinspecteur
der koffijcultuur van 2 t February 1875 w e r d e n , behalve
de wenschelijkheid der toepassing van de Preanger-regolingen in de overige gewesten , ook andoro maatregelen ter
sprake gebragt, welke geacht werden in het belang der
koffijcultuur te kunnen strekken. Onder anderen word
daarin gehandeld over de uitvoering van het Koninklijk
besluit tot regeling der agrarischo aangelegenhe Jen (Indisch
Staatsblad 1870, n°. 118, en 1872, n°. 116), voor zoover
dit de aanwijzing voorschrijft vanstreken, die beschikbaar
moeten blijven voor de uitbreiding der op hoog gezag ingevoorde koffijcultuur, en mitsdien niet in erfpacht kunnen
worden uitgegoven. Dd aanwijzing zon geschieden bij oen
Koninklijk besluit, waarvoor in 1870 een ontwerp van de
Indische Regering is gevraagd. Zoodanig ontwerp is echter
nog niet hier te lando ontvangen; de Indische autoriteiten
zijn het nog niet eens geworden over do bepalingen, welke
daarin zouden moeten vervat zijn (1). Op de wenschelijkheid
eener spoedige beslissing in deze aangelegenheid is van hier
uit bij herhaling gewezen, ook in de aauschrijving bedoeld in
do noot op blz. 179. Bij besluit van 15 Julij jl. heeft de Gouverneur-Generaal zijnerzijds op de spoedige indiening van
voorstellen bij den directeur van binnenlandsch bestuur aangedrongen, met verwyzing naar het ontwerp eener verordening tot herziening en codificatie van de agrarische bepalingen , door den algemeenen secretaris na zijne reis over
Java ingediend (zio hierboven, blz. 87), waarin ook omtrent
dit punt eone regeling was voorgedragen. Intusschen wordt
bij de beoordeeling van iedere aanvraag om woeste gronden
in erfpacht rekoning gehouden met de bolaagen der gouvernements-koffijcultuur, on worden guene gronden uitgegeven waarvan men kan nagaan dat zij in do eerste tien
jaren voor die cultuur benoodigd zullen zijn.
Een ander onderwerp, in het verslag van den hoofdinspecteur besproken, was de verwaarloozing der koffijcultuur in de bergdistricten van T a g a l , ton gevolge van
den verren afstand dor standplaatsen van de Europosche
ambtenaren. De hoofdinspecteur gaf iu overweging om die
bergdistricten tot oene afzonderlijke afdeeling te verheffen.
Tegen dit denkbeeld zijn echter bij de Indische Regering
(1) Verg. de verslagen van 1872, blz. 70, en van 1873, blz. 103.
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1875

overwegende bozwaron gerezen ; het is haar wonschelyker
en voor hot beoogde doel voldoende voorgekomen et n controleur te plaatsen to Kangdoedongkal, die het toezigt zal
kunnen houden over do koffijcultuur in de districten Mandirudju en Bongas.
In hot vorig verslag (blz. 187) is medegedeeld, dat —
met het oog op de noodzakelijkheid om met kracht to
wakon tegen do onttrekking van kot lij uan de verpligto
levering — aan den directeur van binnenlandsch bestuur
was opgedragen om te berigten aangaande do werking van
het bestaande stelsel van passon voor het vervoer van
kollij uit de binnenlanden naar de strandplaatsen, en zoo
noodig voorstellen te doen tot verbetering van do controle.
Deze opdragt hoeft den directeur aanleiding gegeven om
in Junij 1874 a-m de Indische Regering aan te bieden een
ontworp-regloment op de gouvernements-koffijcultuur en
op het bezit on vervoer van koffij op Java. Omtrent de
to troffen voorzieningen is echter nog goene beslissing genomen. Tegen het ontwerp van dun directeur zijn door
den Raad van Indie verscheidene bedenkingen ingebragt;
door don algemeenen secretaris, die tijden» zijne reis over
Java ter zake geraadpleegd werd, is een ander ontwerp
aangeboden, on de overwegingen botreffonde dit ontwerp,
waarover de hoofden van gewestelijk bestuur en de directeuren van binnenlandsch bestuur en van justitie zijn gehoord, zijn in Indie nog niet beó'indigd.
Onder de tegenwoordige bepalingen kon, hoezeer waakzaamheid werd betracht, niet worden belet dat onttrekking
van koffij aan de verpligte levering in enkele gewesten
plaats vond. Speciaal worden Bezoek! on Kediri genoemd,
doch tevens wordt gemold dat in sommige streken van
laatstgenoemd gewest hot kwaad zoer verminderde. In
Saniarang had de in het vorig verslag vermelde veroordeeling van den ondernemer van Kali-Oeloe, naar gezogd
wordt, eeno goode uitwerking. In het begin van 1874 is
ook de administrateur van het buurland Seringin in dezelfdo residentie wegons vorbodon opkoop van koffij veroordoeld (tot 8 dagen gevangenisstraf' en f 100 boete).
Aanplantingen en afschrijvingen.
Bij Indisch besluit van
14 Mei 1874 zijn nieuwe loggers en registers voor het
beheer der koffijaanplantingcn op J a v a vastgesteld, ter
vervanging van die, bedoeld bij het besluit van 3 November 1871, n c 11 (Bijblad op het Indisch Staatsblad, n°. 2508). Daarbij is gevorderd hot vorstrekken
van naauwkeurige opgaven — door de controleurs—van
het aantal boomon in gerogeldo tuinen, voorlaan te berekenen naar de boplante oppervlakte en de aangenomen
plantwijdte; maar wat het bezwaarlijk mot juistheid te
constateren aantal koffijboomon in bosschen of kampongs
betreft, is gonoegon genomen met zoodanige opgaven, als
van de inlandsche hoofden ontvangen kunnen worden.
Voorts is voor de mededoeling van sommige opgaven meer
ruimte van tijd gelaten, ten einde juistere cijfers te verkrijgen. Dientongovolge kan bij dit verslag geen statistiek
der plantsoonen over 1874 worden overgolegd zoo als bij
het vorig vorslag in bijlage 55 voor het j a a r 1873 werd
gegeven. Evenwol treft men in de bijlage MM een overzigt aan van het aantal koffijboomen bij het begin van 1874
on van de voorgestelde afschrijvingen en bijplantingen.
Daaraan worden do navolgende totalen ontleend betreffende
de aanplantingen op hoog gezag.

Aanwezig
in den
aanvang van
1874 (1).
In tuinen

Tweede Kamer, isi
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126 328 5C4
42 453 050
74 609 808
?

Voor
afschrijving
in 1874
bestemd.
13 052 956
436 557

Vormoodelijk
in
1874/75
bijgeplant.

11527 553

857 772

Vermoedelijk
in den aanvang
van 1875
aanwezig.
(2) 113 275 608
(2) 53 544 016
73 752 036

1 101510

?

Omtrent de redenen voor het verschil tusschen deze en de in 't vorig vorslag opgegeven cijfers is hetzelfde te
zeggen wat in bedoeld verslag op bladz. 187 opgemerkt is.
Hier is geen rekening gehouden met de boomen die in 1874 vruchtdragend werden, omdat opgaven daaromtrent
(die volgens het bepaalde bij de nieuwe inrigting der koffijstaten eerst op uit. Junij behoeven ingozonden to
worden) nog niet bekend zijn.
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Hierbij is nog te vermelden dat liet getal der in den
nanvang van 1874 aanwezige boomen in vrijwillige aanplanlingen werd geschat op 37 899 9 6 1 , waarvan 17 853 191
in kampongs en paggers en 20 046 770 in bosschen. Hoeveel
in don westmoesson vnn 1874/75 vrijwillig is bygeplant,
kon nog niet met eenigcn schijn vun juistheid worden
opgegeven.
Hij vergelijking van bovenstaande cijfers met die in
het vorig verslag, blijkt dat het aantal voor afschrijving
bestemde boomen in 1874 veel grooter was dan in 1873
wat de geregelde, veul kleiner wnt de ongeregelde nanplantingcn betreft. Uit den aard der zaak houden de ufschrü'vingcn verband met do iianplantingcn in vroegere
j a r e n , en evenzeer als deze zeer uiteenliepen naar gelang
van de weersgesteldheid enz. . kunnen er ook groote verschillen tusschen de afschrijvingen in het eene en in het
andere jaar voorkomen.
By de regeling der bijplantingcn werd weder veel zorg
gewijd aan eeno goede keuze van gronden, zoodat alleen
geschikte en niet te ver van de dessa's verwijderde gronden
voor de koffijculiuur werden aangewezen; voorts werd
naauwkeurig gelet op den arbeid, dien do bestaande aanplantingen van de cultuurpligtigen vorderden, en op do
gelegenheid om , door beperking van den verpligten aanplant, de vrije koffij teelt aan te moedigen. Nergens werd
(verg. byl. MM) op verderen afstand dan 10 palen bijgeplant, en slechts in drie gewesten (de Preanger regentschappen , Bazelen en Madioen) werd dit maximum — trouwens slechts voor enkele dessa's — bereikt. In Bezoeki
bedroeg do grootste afstand nog 9 palen ; overal elders was
die geringer en was aanplant in de nabijheid der dessa's
regel. Wegens gemis aan geschikte gronden werden geene
bijplantingen in geregelde tuinen bevolen in twee afdeelingen van de residentie Banjoemas (Banjoemas en Poerwokerto), in twee distrieti n van Probolinggo (Probolinggo
en Gending) en in eenigo streken van Banjoewangi, Japara
en Pekalongan. In h< t eerstgenoemde en in do twee laatstgenoemde gewesten, zoomedo in Madioen , is nog gelegenheid
gevonden om aan eenige op hoog gezag aangelegde ongeregeldo aanplantingen eenige uitbreiding te geven.
Ter bevordering van do vry willige koffijtcelt, werden
geene bijplantingen voorgeschreven in de residentie Bantam ,
waar de vrije cultuur toeneemt. Evenmin in de afdeoling
Malang (residentie Pasooroean) en in het district Tenggcr
(residentie Probolinggo), waar do vrije cultuur eeno zoo
hooge vlugt heeft genomen, dat van bijplantingcn op hoog

Hoeveelheid
Verkregen
hoeveelheid kofBj
kofBj in
zonder de bij
vruchtdragende
het ledigvallen het geheel bij
boomen, waarvan der pakhuizen
de pakhuizen
bevonden
is geoogst
overwigten.
ontvangen.
(behalve in de
Getal

Jaren.

Vorstenlanden).

Pikols.

Pikols.

gezag geen sprake behoeft te zijn. In het district Kandangan
van de residentie Probolinggo was reeds in den westmoesson
van 1873/74 de bevolking van beplantingen vrijgesteld ter
aanmoediging van de vrije teelt, en daar dientengevolge,
naar schutting, ongeveer 250 000 boomen vrywillig waren
geplant, zijn ook in 1874 geen byplantingon bevolen.
Onderhoud. Ofschoon het onderhoud der tuinen in de
meeste gewesten voortdurend aansporing vordert, — vooral
in Bantam, T a g a l , Soerabaya , Kediri (Hlitar) en Bezoeki —
was daarin over het algemeen verbetering te bespeuren.
Sedert hot bestuur zich toelegt op de bevordering eener
meer intensieve cultuur, wordt meer en meer aandacht
gewijd aan do oude plantsoenen , en aan do vorbotering van
deze dikwijls do voorkeur gegoven bovon den aanleg van
nieuwe. Vooral is dit in de Preanger regentschappen veel
geschied. Een aantal detsa's werden daar van beplantingen
verschoond e n , in stede daarvan, belast met de taak om
hetz'rj in oude kolfijtuinen de boomen op stomp te kappen
(o. a. in Melumbong, Dermnradja en Bloebocr Limbangan),
het zij de tuinon te bemesten, hetzij de koffijboomen te
toppen waar deze te hoog en schraal waren opgeschoten.
Sedert 1872 werden vun het op stomp kappen van oude boomen in de Preanger uitstekende resultaten ondervonden. Met
het toppen van koffijboomen zijn ook in Samarang en Kadoe
proeven genomen, in het laatste gewest met zeer gunstig
gevolg; maar deze bewerking vordert zooveel zaakkennis
en zorg, dat het niet raadzaim is geoordeeld haar meer
algemeen te doen toepassen. Tot bemesting van kolfijtuinen
is wel in enkele stieken buiten de Preanger regentschappen ,
maar toch nog zeer weinig overgegaan; waar de bevolking
mest verzamelt, gebruikt zij die zelden voor de koffijplantsoenen, omdat de verkoop aan particuliere ondernemers haar te veel voordeel geeft.
Uitkomsten. De koffijoogst van 1874 w a s , ten gevolge
der gunstige weersgesteldheid, zeer overvloedig, en kwam
dien van het buitengewoon gunstige oogstjaar 1866 nabij.
Hij bedroeg ruim 1031989 pikols en dus ruim 258 069
pikols meer dan in 1873. De gebruikelijko opgaven omtrent
do productie in elk gewest, omtrent de uitgaven die het
Gouvernement voor de koffijcultuur te doen had, enz.,
worden aangetroffen in bijlage N N . Als in vorige verslagen
volgt hier eene vergelijking der voornaamste uitkomsten
van do koffijcultuur, met inbegrip van de levering uit de
Vorstenlanden , over de laatste vijf jaron.
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Opbrengst
waarop de pikol
<
van
de
in Nederland
koffij aan het
kosten van de Gouvernement
geveilde
te staan komt,
kofBj per pikol.
aan het
berekend over de
Gouvernement geheele hoeveelheid ontvangen
geleverde
koffij tot
Bruto.
Netto.
aan de afscheepkofBj.
pakhuizen.
Gezamenlijke

f

14 279 280

187©

214 553 997

983 634

986 038

f

14,48

1871

225 819 430

445 531

446 304

7 115 199

15,97

44,63

39,34 V,o

1873

226 927 481

984 134

985 961

15 226 630

15,47

54,10

48,36 7,o

1873

239 079 225

773 338

773 920

12 217 443

15,80

67,20 </,„

60,36 »/„

18741

238 838 333

1 030 106

1 031 989

17 220 406

16,68

70,40 »/„

63,91 «/„

f 41,92'/,, f 36,73 V,.

1
De berigten omtrent den koffijoogst van 1875 luiden niet
zeer gunstig ; de weersgesteldheid was dien niet bevorderlijk.
Bereiding en kwaliteit. Aangaande de wijze van bereiding
der koffij valt nagenoeg hetzelfde te vermelden als in het
vorige j a a r . Vrij algemeen op de gowone inlandscho wijze
plaats vindende, was ze , waar hot niet aan toezigt ont-

brak, ook in 1874 vrij voldoende, ofschoon daarin nog
veel verbetering zoude zijn te brengen.
Even als vroeger werd in de residentien Pasoeroean en
Soorabaija gedurende 1874 tijdelijk buitengewoon personeel
voor toezigt op pluk en bereiding te werk gesteld.
In de Preanger regentschappen vindt, gelyk reeds hooger
is gozegd, bij de bezitters van merdika-tuinen meer en
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moer ingang du bereiding op do zoogenaamde West-Indische
wijze in kleine molens, door water gedreven. Hoezoor door
deze mothodo — zoo als in liet vorig verslag werd opgemurkt — geen beter product verkregen wordt, dan bij
toepassing van de gewone bereidingswijze, hoeft zij dit
voor , dat daarmede voel handenarbeid wordt uitgespaard.
Daar in Pasoeroean , gelijk bekend i s , do inhuemsche en
do uit andere streken ontleende arbeidskrachten dikwijls
niot voldoende zyn om den ryken kofïij-oogst te vorwerken , is het denkbeeld gerezen om te trachten nldaar do
bereiding in kleine molens, als in de Preanger n g e n t schappen gebezigd worden , in te vooron. By Indisch bosluit van 15 Julij 11. is de resident nangoschreven om tor
zake voorstellen to doen.
Ook in Tagal en Bezooki worden voel kleine molens voor
de bereiding van koffij gebezigd , maar dezo worden niet
door water gedreven.
Jn de residentie Bantam bestaan acht kofïijpelmolens en
wel twoe by ieder der etablissementen te Pandeglang , Baros ,
Tjiomas ei) 'Jjimanoek. Terwijl op de twee laatstgenoemde
plaatsen deze molens door water worden gedreven , wordon ze op de beide eerste door dnglooners bediend , die
voor eiken pikol , welken zy vermalen , 20 centon genieten. Twee Kuropescho opzieners houden het opzigt over
do bereidingen dezer vier etablissementen , bij elk waarvan een pakhuismeester is in dienst gesteld.
Na hetgeen dienaangaande in het vorig verslag vermold
werd , is weinig to berigten ten nnnzien van het gebruik
dut gemaakt is van do bij ordonnantie van 14 Maart 187:1
[Indisch Staatsblad n°. 54) geopende gelegenheid, om do
aan den lande te leveren koffij voor do planters té bereiden en in 's lands pakhuizen te leveren. Omtrent de etablissementen der Kotterdamsche cultuurmaatschappij in de
Preanger regentschappen zijn geen bijzondorheden uit Indie
vernomen. De ondernemer in Bezoeki, van wicn in het
vorig verslag sprake w a s , heeft zich, aangezien de bereiding van natte koffij hem in 187.3 geen voordeel had opgeleverd , in het afgeloepen j a a r bepauld tot het transport
naar de pakhuizen van 1124 pikols koffij , in het district
Wonosari door de bevolking zelve bereid ; hij ontving do
kolfij van de bevolking voor f 13 per pikol, terwijl het
transport hem f 0,30 per pikol kostte , zoodat zijne winst
f 0,70 per pikol bedroeg.
In Pasoeroean werden in hot afgeloopon j a a r bij den
koflij-pelmolen te Sisir (Malang) en bij het etablissement
te Toedjan , sinds Maart 1874 in handen van oen Chinees,
39 897 pikols koffij in de roode schil opgekocht tegen f 2
per pikol (l). By het e'ndo van het j a a r waren daarvan,
niettegenstaande herhaalde aansporingen van bestuurswege ,
slechts 4610 pikols drooge koffij (waaronder 657 pikols inferieure soort) bij de pakhuizen ingeleverd ; eene zeer onbeduidende hoeveelheid, daar het onder het beheer van
den vorigen ondernemer gebleken is dat 5 pikols natte 1
pikol drooge koffij kunnen opleveren. Van het nog niot
verwerkte product werd niet veel verwacht, daar de koffij ,
reeds sinds Augustus opgeschuurd en niet behoorlijk verzorgd, veel van vocht geleden had. Door nog eenige andere in de afdeeling Malang gevestigde Chinezen werden
van de bevolking opgekocht 2978 pikols natte koffij k f 2
per pikol, waarvan aan de pakhuizen werden geleverd
569'/f pikols droogo koffij 1ste soort en 34V3 pikols 2de
soort. Eindelyk wordt nog gemeld dat door een in dezelfde afdeeling gevestigden Europeaan 763 pikols 1ste soort
en IS1/» pikols 2de soort, en door eenige Europeanen in
Tengger 228 pikols bij 's lands pakhuizen zijn ingeleverd.

(1) Door den resident van Pasoeroean werden voor den tijd van
6 maanden twee gecommitteerden in dienst gesteld voor het houden
van toezigt en liet maken van nanteckeningen hij den inkoop en
de uitlevering van koffij bü de twee genoemde etablissementen.

De koffijzadon uit Liberia, waarvan in het vorig verslag
molding werd gemaakt, zijn in den loop van 1874 in gooden
staat in Indie ontvungen. De proeven, daarmede genomen
in 's lands plantentuin te Buitonzorg en op conige andere,
plaatsen, hebbon evenwel geone resultaten opgeleverd; alïeon zyn eon paar dezer zaden, afgestaan aan don adsistent- resident PI.KS te Bandong, tot ontkieming gekomen.
Zeer onlangs zijn jongo koïfijplmiten uit Liberia in uitnemenden staat hier to lande ontvangen (wederom door tusschenkomst van don Nederlandschen consul to Greenvillo
en de firma HENDRIK MULLER EN CO. to Rotterdam) e n ,

na de noodige verzorging to hebben ondergaan bij 's Kijk*
akademietuin te Leiden, per stoomschip naar Indie geëxpcdieerd, zoodat ook daarmedo proeven zullen kunnen
genomen worden.
De goede uitkomsten , in do Preanger regentschappen
verkregen met de kweoking van eenige Laurinn-koffijplanten, hebben aanleiding gegeven tot het besluit om daarinedo op grooter schaal proeven te nemen.
Mokka-koifij wordt in Namarang en Japara op enkele
plaatsen geteeld. Heeds meermalen is medegedeeld dat
hot product van dezo soort in niets verschilt van de gewono Juva-kolfij.
In een viertal koffij-inkooppakhuizen in de residentie
Ivediri heeft zich de snuitkever vertoond; de koffij uit
dio pakhuizen is afzonderlijk opgoschuurd en verzonden.
Pakhuizen; transport van kof pj. Van het sedert 1872 bij
do begrooting toegestaan crediet van f 30 000 voor ververmeerdering dor gelegenheid tot inlevering van koffij i s ,
sedert do in het vorig verslag vermeldo voorzieningen genomen werden , nog gebruik gemaakt tot oprigting van
drie hulp-inkooppakhuizen in do afdeeling J a p a r a , waardoor aan do bevolking vnn allo koffijplantende dessa's in
die afdeeling (behoudens slechts de'ne onvermijdelijke nitzondering) do gelegenheid zal zijn gegeven om binnen een
afstand vnn 6 palen haar product in to leveren. Tot dusv e r , bij bet bestaan van slechts den pakhuis in de afdeeling
J a p a r a , moest de bevolking van verscheidene dessa's een
afstand van meer dan 20 palen , dus heen en terug van
moer dnn 40 palen, afleggen om hare koffij in te leveren.
Het transport van koifij uit de binnenlandsche naar de
strandpakhuizen heeft in 1874 wel e e n s , bij voorbeeld in
de Preanger regentschappen en Pasoeroean, reden tot
klagten gegeven, daar soms vertraging in den afvoer plaats
vond; voor oen grool doel was dit eebtor toe te schrijven
nan de buitengewoon gunstige productie. In de residentie
Kediri i s , ter vooikoming dat de pakhuizen door overIading schade zouden lijden, of dat do inkoop zoude moeten
worden gestaakt, in 1874, voor rekening van de aannemers , van bestuurswege eene hoeveelheid van ruim 2943
pikols koffij afgevoerd.
Van de in do Preanger regentschappen geopende gelegenheid, om (in streken waar te weinig koffij geproduceerd wordt dan dat voor do oprigting van pakhuizen
aanleiding zou bestaan) koffij in to leveren bij do districtsen onderdistrictshoofden, werd hier en daar gebruik
gemaakt. Op' die wijzo worden in 1874 in de afdeeiingen
Bandong, Tjiandjoer, Soekapoera-Kollot en Soekupoora
ïuim 165 pikols eerste soort en 27 pikols inferieure koffij
ontvangen.
Veilingen. Hieronder volgen de gebruikelijke overzigten
van de uitkomsten der koffijvoilingen in Nederland en op
Java (2) gedurende do twee laatste j a r e n , en (wat de
cerstbedoelde veilingen betreft) gedurende de eerste helft
van het loopendo j a a r . Zie ook bijlage BB.
(2) Wat de hoeveelheid der op Java te verkoopen koffij betreft,
vergelijke men liet medegedeelde op blz. 149.

Veilingen In Nederland.

1873

T IJ D S T I P .

Verkochte

Uitgeleverde

boeveelheid

netto

in pikols.

kilogrammen.

Februarij

89 4 6 7 "

5 329 793

Maart

81 439»

4874394«

April

79 8 6 1 "

1875.

1874
Gemiddelde opbrengst
per
'/• kilogram.

Bruto.

Netto.

Verkochte

Uitgeleverde

hoeveelheid

netto

in pikols.

kilogrammen.

Gemiddelde opbrengst
per
V. kilogram.

Bruto.

0,47"

85 2 2 4 "

51015465 f

0,71"

0,53"

0,47"

78 0 1 1 "

4 648 2925

4 747 457

0,54"

0,48"

69 936

80 4 9 0 "

4 834 282*

0,56"

0,51"

Junij

92 1 1 1 "

5 496 146

0,53"

Augustus

69 6 2 2 "

4146 8825

69 742

Mei.

. . . . . .

September

. . . .

October
November

. . . .

Uitgeleverde

hoeveelheid

netto

in pikols.

kilogrammen.

Gemiddelde opbrengst
per
Vj kilogram.

Bruto.

f

0,56»

Netto.

f

0,50"

0,65"

84 0 4 "

4 995 258

0,54"

0,48"

76 510

4 573 3315

0,54»

0,49"

4 174 766

0,53"

0,48"

77 1 6 5 "

4 587 898

0,57"

0,52"

74 2 0 6 "

4 445 343»

0,56"

0,51"

77 731»

4 638 7105

0,57»

0,52»

0,48"

80 289

4 805 413

0,60 03

0,54"

4 779 5755

0,58'*

0,53"

0,56"

0,51"

90 414

5 416 0375

0,57"

0,51"

4 1 7 2 2855

0,57"

0,5 1 "

83 2 3 3 "

4 955 793

0,57"

0,52"

68 5 6 1 "

4 088 2645

0,60"

0,55"

94 4 7 2 "

5 632 6435

0,58"

0,53"

69 9 6 7 "

4 2113705

0,6 l i 9

0,55"

94 2 6 0 "

5 648 2505

0,59"

0,53"

0,50"

750 0 4 8 "

44*2 086

700 7 6 3 "

41 900 876

f

f

0,52"

0,56»

w

f

Netto.

Verkochte

f

f

0,58'°

w

f

f

(b) 80 329

0,53"

(a) In de aantooningen betreffende de verantwoording der hier te lande verkochte gouvernementsproducten over 1873 en 1874 (bijlage R van het vorig verslag en bijlage BB
hierachter) wordt als «gemiddelde veilingsprjjs " per Vj kilogram (dat is als gemiddeld van het gebodene) opgegeven f 0,574' en f 0,59". Te dezer plaatse is de werkelijke ontvangst tot grondslag genomen, dat is: de veilingspru's verfcoogd met de aan de koopers in rekening gebragte 1 per cent veilingskosten, doch verminderd met de 17» per cent
rabat voor contante betaling. Van daar het verschil tusschen beide opgaven.
(b) Do opgaven betreffende de veiling van Junij 1875 zijn nog van voorloopigen aard.

Veilingen op Java.

s
I
i

T IJ D S T I P.

f
co

I
3

«

18M.

1S?3.
Verkochte
hoeveelheid
in
pikols.

Gemiddeld
Opbrengst.
per pikol.

Verkochte
hoeveelheid
in
pikol.*.

VERDERE

Gemiddeld

RIJZOS

DERREUEN.

Opbrengst.
per pikol.

Het in beide jaren verkochte product bestond uit de ondervolgende hoeveelheden Kadoe-, Samarang-, Pasoeroean- en Preanger-koffij:
Julij

Augustus.

Oetobrr .

25 000

25 000

25 0(0

f

1318 460

f

1378 940

52,73='

55,15"

59 0 8 "

1 477 170

25 000

25 000

25 000

f

1 440 820

f

57,67"

53,01

1 325 400

Hoeveelheden.

Gemiddelde

—

opbrengst per

Pikols.

pikol.

1873.

1874.

15 000

15 000

f52,71 V,

f57.76'/u

5 000

6 000

56.26%

53,41 %

10 000

10 000

52,77%

57,44 % ,

56,50%

53,30

1873.

1874.

51.71 8

1 193 020

Kadoe-koffij (1ste veiling) .

I

«—

idem

30

25 000 £

-~»

ss

1 516 340

60,65

25 000

»

(.'de

»

) .

58.89"

1 472 340

November

Samarang-koffij (1ste veiling
idem

100 000

f 5 690 910

f

56,90"

100 000

f 5 431 580

f

»

(2de

»

5 000

4000

Pafoeroean- i

(2de

»

15 000

15000

54.33»/,,

52,77 ' % ,

54,31"
idem

i

(3de

»

25 000

25 000

59,08'%,

51,71*%,

idem

»

(4de

•

15 000

15 000

59,86»/,

55,67%,

»

(4de

>.

10 000

10 000

61,83%

63,72%,

Preanger-

100 000 100 000

Te zamen
i
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Suikercultuur.

Aantal bouws
voor den oogst van 1874

Jljlïj)

GEWESTEN.

Aantal ondernemingen.

Indebijlago OO worden gedetailleerde opgaven verstrekt
aangaande M 93 op contract met bet Gouvernement werkende suikerondernemingen op Java. Die opgaven betreffen
onder anderen de uitgestrektheid van den gouvernementsaanplant en van den vrijen aanplant by die ondernemingen
in 1871, do bij elke fabriek verkregen productie, den cijns
die aan het Gouvernement is opgebragt en de schadeloosstellingen die aan de bevolking zijn uitgekeerd , enz.
Liet het zich aanvankolyk aanzien dat het jaar 1874
voor do suikercultuur een bijzonder goed j a a r zou zijn, do
vele en zware regens, die gedurende den maaltijd vielen,
waren oorzaak dat eone geringer productie werd verkregen
dan men verwachtte. Terwyl in de beide voorgaande jaren

(a)
.

10

4 274
(4 263'/,)

. . . .

8

2 950
(2 867%)

Cheribon .
Tagal

.

vrijwillig beplant.
Waarvan
het riet
door
de ondernemers is
opgekocht.

Gronden
door
de ondernemers
gehuurd.

m

(*).

Pekulongan .

.

3

1600

•

Samarang

.

.

4

2 100

»

.

.

.

9

4 319
(4 245)

Rembang.

.

.

1

.

.

19

7 620
(7 570)

Pasoeroean .

.

17

(a) 5 674

675 «% 0 0

Probolinggo.

.

10

(a)4 731
(4 618)

136

Japara.

Soerabaya

Bezoek! .
Banjoemas .
Madioen .
Kediri.

.

.
.

.

300

ft

1937

1

400

.

2

800

.

4

1900
(1881)

In het geheel.

M

M

197 418,84

59,40

150

329'/,

(d) 66,56

»

77%

(d) 59 910
133 631,67

63,63

19%

308 831

70,10

n

265

16 500

47,41

6

»

517 394,61

55,60

192

897'"/,..

347 852,63'/,

54,17

149%

574%

324 100

60,12

919 ,! %oo
82

142"%.,

153 092

73,60

n

209

17 500

40,56

7

38

58 000

71,40

H

(d, 100

92 646,83

44,43

113

21

2 538 750,79'/,

59,75

1569

71 " V . . .

(d)12

/

w

454»/,.

3'/,

m

ondernemers

»

28

144»%,„

eenkomsten.

door de

80

5 ' " / , , . 1630*%..

i)

per bouw.

Gronden

71,80

46

n

gesloten over-

M

28%

2

Volgens

gehuurd.

i)

4 233
93 (e) 38 699
(38 498)

Gemiddeld

Aantal bouws
voor den OOJ;st van 1875
vry'willij [ beplant.

811 873,21

26

131%,

93 (e) 38 605
lMl
(38 166%)
In 1873 waren
dezo totalen (ƒ)

Opbrengst (in pikols), met
inbegrip ook van het product
van den vrijen aanplant.

w

80
n

verscheidene ondernemingen moer dan 90, enkele zelfs 106
eu 107 pikols por bouw voortbragton, bedroeg de productie
in 1874 slechts by ééue onderneming, Karang Sarabong in
Clioribon, meer dar. 90 pikols (namelijk 98.67'/,) Daarop
volgden Goaipol (in Pasoeroean) met 87.62, Petjangukn
(in Japara} met 87.85, Glagamidang (in Cheribon) met
85.13, Redjosari (in Madioen) met 82.50 en Besito (in
Japara) met 82.01 pikols. De minst producerende onderneming maakte 33 02 pikols per bouw. Al deze opgaven
hebbon betrekking op gouvernements-aanplant on vrijen
aanplant te zamen ; gesplitste opgaven zijn niet te verkrijgen ,
daar het product van beiderlei aanplant gezamenlijk bij de
fabrieken verwerkt wordt. Een gewestelijk overzigt van den
aanplant en van de productie over 1874 volgt hieronder.

41

3 030'%,.

+

586%

2 687 »•%„
4 256 107/'500

'M

1 830"%..

14

2 639 598,78

65,45

4 333 31»/'100

(o) De volle bjj contract bepaalde uitgestrektheid is overal door tusschenkomst "an het Gouvernement beplant, behalve in Probolinggo ,
waar bjj twee ondernemingen (zie vorig verslag, bladz. 193) op G3 bouws, door het Gouvernement verstrekt, de aanplant door de zorg
der ondernemers zelf geschiedde. De aanplant der fabriek Ardjosari in Pasoeroean is niet 31 bouws verminderd. Deze fabriek werkte
het eerst volgens de nieuwe regeling (verg. het verslag van 1873 blz. 215). Niet by alle ondernemingen is het geheele product van den
gouvernements-aanplant verwerkt j de tusschen () geplaatste cijfers w(jzen het aantal bouws aan, waarvan het product gesneden en vennalcn is.
(d) De uitgestrektheid is meest bjj gissing bepaald.
(c) Berekend naar het aantal bouws, waarvan bet product is verwerkt.
(d) Van ééne onderneming ontbreekt de opgaaf.
(e) Onder de uitgestrektheid vermeld op blz. 174 (noten a en b) is, voor sommige gewesten, ook begrepen de oppervlakte ingenomen
door wegen en slooten in en om de suikerriettuinen. Van daar dat de cijfers daar ter plaatse hooger zyn dan de hier medegedeelde.
(f) Zie echter de aanteekeningen betreffende de cijfers in het overzigt op bladz. 194 van het vorig verslag.
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üouvernementt-aanplant.
Om verschillende rodenen werd
ook in 1874 do regoling der riotaanplantingen vooreenige
ondernemingen , namelijk : Ardjowinangon in Cheribon, Petjangaün en Mayung in J a p a r a , Tangoelangin in Soerabay'a,
Pesantren un Djati in Kediri en Pbaeton in Probolinggo(voor
dezo laatste zelfs twee malen) gewijzigd, in de meeste gevallen
alleen ter wille van de belangen der betrokken bevolking.
Zoo by"v. werd oene andere regeling van den riotaanplant
voor de onderneming Djati noodzakelijk geacht, omdat,
ton gevolge van bet groote verloop van volk uit het bij de
suikercultuur ingedeelde district borbek, de aanplant hier
niet meer in juiste verhouding stond tot de beschikbare
werkkrachten. Daarom werd de bevolking van dit district
ontheven van den aanplant op een veertigtal b o n w s , en
werden eenige dessa's van de aangrenzende districten Ngandjoek en Goedean daarmede belast. De bedoelde wijzigingen
loidden niet tot eene verandering van het totaal bedrag
der door eiken ondernemer verschuldigde betalingen ten
behoeve der cultuurpligtige bevolking, met uitzondering
alleen van de onderneming Tangoelangin, voor welke die
betalingen met f' 9,60 ' s j a a r s werden verhoogd.
Ter vervanging van de met do eigenaren van Minggir a n , Poerwoasri en Menang (Kediri) gesloten overeenkomst,
werden drie afzonderlijke contracten aangegaan, waarby
nieuwe regelingen voor den aanplant werden vastgesteld
en de aan de bevolking verschuldigde schadeloosstelling
bepaald werd op f 35 955 voor de eerstgenoemde, f 35 955
voor de tweede en f 27 540 voor de derde fabriek (f 153
per bouw).
Behalve in Pekalongan en Pasoeroean werd schier overal
het BETNOSo-systeem bij den aanplant toegepast, doch met
zeer uiteenloopende resultaten» Terwijl deze byvoorbeeld
in Soerabaija en Samarang over het algemeen bijzonder
gunstig werden geacht, ondervond men in Bezoeki slechts
teleurstellingen, zoodat, met goedvinden zoowel van de
ondernemers als van de bevolking, voor 1875 geheel van
deze nieuwe plantwyze werd afgezien. In Pekalongan en
Pasoeroean bleef de bevolking de voorkeur geven aan de
oude plantwijzo, deels om de zware kleigronden, deels,
vooral in het laatste gewest, om den grooten overvloed
aan ploegvee. Niettemin werd, bij wijze van proef, voor
de onderneming Kalimati in eerstgenoemd gewest op ruim
16 bouws volgens het EEYNOSO-systeem geplant, en ook in
Pasoeroean, in overleg met de cultuurpligtigen, een gedeelte van den aanplant voor 1875 volgens de nieuwe
methode verrigt.
Wat de bemesting der suikerrietvelden betreft, wordt
berigt dat schier algemeen, behalve dubbel phospborzure
kalk (superphosphate of lime), ook boengkil of katjangkoeken gebezigd worden, welker bereiding inzonderheid
voor de bevolking van Pekalongan en Soerabaija eene rijke
bron van inkomsten uitmaakt. Volgens ontvangen mededeeling zou bij de vier ondernemingen in Samarang voor
meststof ruim f 173 000 besteed worden, waarvan alleen
by Tjipiring f 120 000.
Het onderhoud der gouvernements-aanplantingen was
ook in 1874 voldoende, en over het algemeen beter dan
by de vrije teelt.
De vele en aanhoudende regens in den maaltijd hadden
ten gevolge dat de meeste fabrieken niet geregeld konden
doorwerken, en dat bij een groot aantal ondernemingen
het riet niet bij tyds werd gesneden , zoodat do fabriekanten
in min of meer belangrijke boeten vervielen. Niettegenstaande aan eenigen hunner — nadat gebleken was dat
de eigen cultuur der bevolking door verlenging van den
bij contract bepaalden termyn geen schade zou lyden —
tot ultimo November en zelfs tot in December tijd werd
gelaten om het riet van de velden weg te ruimen, is nog
de aanplant van verscheidene bouws ongesneden verbrand,
of wel aan de bevolking afgestaan, of op last van hot boBtuur opgeruimd moeten worden (zie de kolom i Aanmorkingen" in bijlage OO).
Op zyn verzoek werd, met toestemming dor betrokken
bevolking, aan den administrateur der onderneming Gemoo
(Samarang) toegestaan om ruim 90 bouws aan te honden
voor een tweede gewas (ratoen of papasan) tegen betaling
van dezelfde schadeloosstellingen aan do regthebbenden als
bij het contract voor den nieuwen aanplant bepaald waren.
In het vorig verslag werd vermeld dat mot de 1'abrio kanten van Poerwoasri, Menang, Minggiran, de Onderne-

ming (Ngompit), Plorot, Poorwodadi, Waringin-Agong ,
besito, Olean on Pandji snppletoiro contracten waren gesloten, waarby hun nog voor bet j a a r 1873 het gobrnik
van water tor vermaling van het riet werd toegestaan tegen
schadeloosstelling aan do bevolking. De schadeloosstellingen
zyn door do betrokken commissien bepaald op f 10 853,02
voor de drie oerstgonoemde ondernemingen to zamen , en voor
do drie volgende respectivolyk op f 27 892,99', f 8 119,92
en f 43 077,44. Deze sommen worden behoorlijk ontvangen
en onder de logthebbenden verdeeld. De eigenaar van
Waringin-Agong maakte van do hem verleonde vergunning
goen gebruik. De bepaling der schadeloosstelling voor
Hosito verschuldigd , is uitgesteld in afwachting dat mon ,
door vergelijking van de uitkomsten van den landbouw
der bevolking in 1873 en 1874, zou kunnen oordeelen over
de waarde welke het water voor haar had. Van Olean
en Pandji werd niets govorderd, omdat de bevolking geen
schade leed noch winst derfde tengevolge van het gebruik
van water bij die ondernemingen.
In 1874 werden op denzelfdon voet suppletoiro contracten
gesloten met de fabriekanten van Soekodono (Loemadjang),
Gending, Oembool en Redjosari tot verstrekking vnn w a t e r ,
hetzij vroeger, hetzij gedurondo langer tyd dan by het
contract was bedongen. Wat het waterverbruik bij de drio
eerste fabrieken betreft, werd echter bevonden dat dit
geen schade had veroorzaakt aan den landbouw der bevoIking. Omtrent de laatstgenoemde onderneming is nog geen
berigt ontvangen.
Door eene wyzig'ng van het contract betreffendo de onderneming Dankbaarheid (Pasoeroean), heeft de bemoeijenis
van het Gouvernement met de verstrekking van water aan
die fabriek opgehouden; aan den ondernemer is vrijgelaten
het water uit het meer van Grati te bezigen, mits hij de
kunstwerken , die den afvoer van water uit dat meer naar
het particuliere land Kedawoeng verzekeren, in voldoenden
staat onderhoude.
Voor de meting der contractuele hoeveelheid water worden
in de residentie Soerabaija door de fabriekanten watermeters aangelegd, zooals in noordelijk Italië bij de irrigatie
gebruikt worden. Waar nog geene watermeters waren
aangebragt, werd door den eerstaanwezenden ingenieur do
molenschuif zoo ver geopend dat slechts de toegestane
hoeveelheid water kon doorstroomen en daarna de schuif
verzegeld.
Moeite noch kosten worden, sedert de nieuwe regeling,
door de verschillende ondernemers gespaard om, door eene
oordeelkundige toepassing der nieuwste uitvindingen op het
gebied der suikerbereiding, het hunne bij to dragen tot
den hoogeren bloei dezer industrie.
Van de 9 ondernemers , die in 1873 nog aanspraak hadden
op verstrekking van rietsnijders van gouvernementswogo
(zie vorig verslag bladz. 196), hebben 8 die aanspraak —
krachtens § 19 der » Voorschriften" in Indisch Staatsblad
1871, n". 2 1 3 , — verloren door het vermalen van vrijwillig
geteeld riet. De fabriekant van Tangoelangin (Soerabaija)
is thans nog de eenige die zoodanige aanspraak heeft,
maar hij maakte er in 1874 geen gebruik van.
Het snyden van het riet on de werkzaamheden in de
fabriek geschiedden dus uitsluitend door vrijwilligers. In
het verkrygen van het benoodigde werkvolk werden weinig
moeijelykheden ondervonden, maar veel klagten werden
vernomen over de slordige opkomst der koelies met wie
gecontracteerd was. T e vergeefs trachtton de ondernemers
soms hen door toezegging van eene gedeeltelijke ofgeheele
kwijtschelding der genoten voorschotten tot meer geregeld
werken over te halen , en vaak werd de hulp van hot bestuur ingeroepen om hen tot de naleving der gesloten
overeenkomsten te bewegen. Ten gevolge der straffen door
den bevoegden regter, krachtens art. 2 , n u . 2 7 , van het
inlandsen. politie-straf reglement opgelegd, wordt reeds hier
en daar eenige verbetering bespeurd.
Het vervoer van het riet naar den molen geschiedt in
den regel met karren, op enkelo plaatsen per tramway.
Eene prouf, in 1874 door den ondernemer van Poerwodadi
(Madioen) genomen met hot vervoer vun het riet per
locomotief, heeft niet aan de verwachting beantwoord en
is slechts eene maand volgehouden.
Aan do in 1872 verleende vergunning (zie het verslag
van 1873 bladz. 214) om do door de suikercontractanton
verschuldigde betalingen wegens plant loon en cijns ook in
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ontvangst te doen nomen bij 's lands kas te Batavia,
Samarang of Soorabaya, was door de Uegering — als middel
van controle op de tydigo betaling — de voorwaarde verbonden, dat de belanghebbenden, op straffe van gelijke
beboeting ui* voor te late betaling, bij 's lands kas ter
hoofdplaats van bet gewest, waarin hunne onderneming
w e r k t , van de storting elders steeds moesten doen blijken
v<iói- de verstryking der betalingstermijnen. Sedert is
echter de bedoelde voorwaarde ingetrokken (Indisch besluit
van 5 September 1874, n°. 5), vermits de met l c . Januurij 1874
in werking getreden nieuwo voorschriften omtrent het kasbeheer de gowenschto controle op andere wyze verzekorden.
In het afgeloopen j a a r werd aan de fabriekanten van
Klaling en Tandjonguiodjo (.lapara) vrijstelling van plantloon en cijns verleend over een gedeelte van den aanplant
(respectivelijk 29 en ruim 4 bouws), welke door veldmuizen was vernield. Door de ondernemers van Tjomal en
Bandjardawa (Tagal) is de derde aflossingstormijn van den
koopprijs hunner fabrieken tijdig in 's lands kas gestort,
met de verschenen rente.
De verkoop van het in 1874 aan het Gouvernement geleverde product der fabriek Soerawinangon in Cheribon
(10 6524VI(,o pikolsj had den 5den February j l . te Batavia
plaats en bragt op f 158 088,93 of gemiddeld f 14,35 per
pikol van het standmonster n°. 14 (tegen f 167 075 of gemiddeld f 15,68 s per pikol n°. 14 in 1873).
Vrije aanplant. Gelijk uit den staat op bladz. 186
blijkt, nam de verwerking van vrijwillig geteeld riet op
de ondernemingen in contract met het Gouvernement in
1874 weder toe. Voor zoover daaromtrent opgaven ontvangen zijn, besloegen de vrye aanplantingen — bij 61
ondernemingen — eene uitgestrektheid van 4233 bouws,
en bedroog de daarvoor aan het Gouvernement verschuldigde cyns ruim f 100 000 (vergelyk bijlage O O) ,ter wijl, volgens de opgaven in het vorig verslag, in 1873 — bij 52
ondernemingen — 1830 bouws vrijwillig werden beplant
en de cyns omstreeks f 46 000 bedroeg.
Uit den zoo even genoemden staat is ook te zien, dat
de vriju aanplant weder voor het grootste gedeelte plaats
vond op gronden door de ondernemers gehuurd, en dat
de suikerrietteelt voor eigen risico der bevolking slechts
in de residentien Japara, Pasoeroean , Frobolinggo en Kediri
van eenige beteekenis was. Voor de inhuring van gronden
vindt in den regel overlog plaats met het hoofd en de
verschillende ingezetenen eener dessa gezamenlijk, want
alleen door onderlinge schikkingen hunnerzijds kan de
ondernemer in het bezit geraken van een aaneengeschakeld
terrein. Wanneer alle dessagenooten het onderling geheel
eens zijn, wordt zulk een aaneengeschakeld terrein soms
voor vyf jaren verhuurd, en gedurende dien tijd buiten
de jaarlijksche verdeeling gehouden.
Uit overweging d a t , in het belang der ontwikkeling
van de vrije suikercultuur, de kring der velden die voor
den gouvernements-aanplant worden beschikbaar gehouden, niet ruimer behoort gemaakt to worden dan noodig i s , heeft de Indische Kegering — gelijk in het vorig
verslag, bladz. 197, werd medegedeeld — in 1873 doen
onderzoeken of de termijn van verwisseling der gronden, die bij do regeling van den aanplant voor sommige ondernomingen op vier of vijf jaren was bepaald,
niet overal tot drie jaren kon worden teruggebragt. Het
onderzoek heeft doen zien dat eeue driejaarlijksche verwisseling schier algemeen was ingevoerd, behalve bij
eenige ondernemingen in Cheribon en Bezoeki, en dat by
het meerendeel van deze eene verandering in het nadeel
der bevolking zou zijn. Uit dien hoofde is door de Indische Kegering van het denkbeeld afgezien (September 1874).
Tevens werd een ander denkbeeld — met dezelfde bedoelingen als het zoo even vermelde in overweging genomen —
weder losgelaten. Naar aanleiding van de bewering, dat
de particuliere suikerrietteelt werd belemmerd, doordien
men in de dessa's niet altijd met zekerheid wist welke
gronden bestemd (afgezonderd) waren voor den gouvernexnents-aanplant, was namelijk onderzocht, of het geen
aanbeveling verdiende de gronden der bij de suikercultuur
ingedeelde dessa's in twee kampen te verdeelen, dat der
vrye en dat der gouvornements-cultuur. Het is echter gebleken dat de gronden voor den gouvernements-aanplant
bestemd, zoowel bij de hoofden als bij de bevolking, zeer

wel bekend zijn en dat de bedoelde maatregel dus niet
noodig is.
Kinacultuur.
Een overzigt van den toestand der gouvernementakinaplantsoenen op Java wordt gegeven in bijlage P P .
De schier aanhoudend natte weersgesteldheid van 1874
was voor de cultuur zelve niet ongunstig, maar de oogst
van kinabast werd er zeer door belemmerd, daar het veel
moeite en tijd kostte do basten te droogen en dientengevolge de inzameling herhaaldelyk moest worden gestaakt.
In het voor- en najaar hadden niet alleen de plantsoenen,
maar ook de gebouwen en kweekeryen veel van stormen
te lijden.
Het aantal planten in den vollen grond, dat by het einde
van 1873 1694 690 bedroeg, klom in het afgeloopen j a a r
tot 1 7 7 1 8 5 0 . Mag de vermeerdering niet groot schijnen,
de vooruitgang is niettemin belangrijk, daar tegenover een
verlies van ongeveer CO 000 planten, — die voor den oogst
gebezigd werden of uitgestorven waren, — een aanwinst kan
gesteld worden van ongeveer 34 000 planten der soort
caiisaja Ledgeriana en 110000 der soort calisajaofficinalis,
de twee kinasoorten aan welke de grootste waarde wordt
toegekend (1), en daarom de eenige op wier vermenigvuU
diging men zich toelegt.
In December 1874 werden te Tjiniroean 13 planten in
den grond gebragt, gekweekt van zaden in 1873 uit Bolivia
gezonden als van eene rijke calisaja-soort afkomstig.
Op het Malawar- en Tangkoeban prahoe-gebergte werd
nog een vijftigtal bouws oorspronkelijk bosch ontgonnen,
ter afronding van de bestaande plantsoenon. N a 1875
zullen geene nieuwe ontginningen meer behoeven plaats te
vinden, maar jaarlijks zal een deel der oudste tuinen,
welke voor den oogst moeten worden aangesproken, voor
een nieuwen aanplant van superieure kina bestemd worden.
Voor een gedeelte (ongeveer 25 per cent) zullen de oude
kinaboomen worden gespaard, ter beschutting van het
jonger, edeler plantsoen en voor den luteren oogst van een
zwaarder product. Voor den nieuwen aanplant wordt het
terrein weder bewerkt en, waar noodig, wordt de aanleg en
verdeeling verbeterd, 't geen te gemakkelyker en ordelijker
geschieden kan, omdat de vroeger gevelde woudboomen grootendeels in een tijdperk van krachtige ontbinding verkeeren.
En aangezien, tijdens de ontwikkeling van het eorste kinaplantsoen , niets van den vruchtbaren maagdelijken bodem
prijs gegeven, maar daarentegen bij het onderhoud der
tuinen alle onkruid en afval begraven werd, is het te ver wachten, dat het nieuwe plantsoen in alle opzigten onder
betere omstandigheden zal verkeeren dan het oude.
Hoezeer aan het onderhoud der tuinen zooveel mogelijk
zorg is gewijd, zou het toch nog beter kunnen geweest
zijn, indien over meer werkkrachten had kunnen worden
beschikt, gelijk het geval wezen zal wanneer geene nieuwe
ontginningen meer plaats vindon. Het blijkt meer en meer,
dat het snoeijen der kinaplancen een der eerste vereischten
is voor eene rationele kinaceelt, maar deze arbeid vereischt
veel aandacht en kan slechts aan geoefende werklieden worden toevertrouwd. Alleen in snoeying heeft men tot dusverre
een practisch middel gevonden tot wering van een al te
nadeeligen invloed der in vorige verslagen besproken ziekte,
die sinds 1868 in de kinatuinen wordt waargenomen, maar
waarvan men de oorzaken nog niet kent. Men heeft opgemerkt dat deze ziekte vooral de jonge plantsoenen aantast
die geheel onbeschut aan den invloed der sterke zonnehitte
zijn blootgesteld; van daar dat men, zoo als straks is
gezegd, er op bedacht is om do nieuwe aanplantiogen door
oudere kinaboomen te beschutten.
De ontwikkeling der kinaplanten, onder schijnbaar gelyke omstandigheden, blijft zeer ongelijk en onregelmatig;
de groeikracht blijkt echter zeer sterk te kunnen zijn. Het
snelst en krachtigst schieten de succirubra's o p , maar ook
onder al de overige kinasoorten worden voorbeelden vun
buitengewone ontwikkeling aangetroffen (2).
(1) Ook de buitengewoon talrijke analyses van kinabasten, in
1874 door den scheikundige bf de kina-onderneming verrigt, hebben
weder de meening bevestigd die omtrent de voortreffelijke eigenschappen van de beide genoemde kinasoorten bestond (zie byiage QQ).
(2) Het is niet noodig voorgekomen de opgaven omtrent den
groei der kinaboomen, b(j vorige verslagen in eene byiage verstrekt, nog voort te zetten.
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Du oogst van 1874 heeft omstreeks 33 000 kilogrammen
droog product opgeleverd, waarvan 31 000 kilogrammen
(iu 377 kÏ9ten en C3 jutezakken) naar Europa verscheept
werden , terwijl het overige voor verkoop te liatiivia of
voor proefnemingen in de scheikundige werkplaitts bestemd
werd. Om dien voorraad dioogen bast te verkregen, heeft
men omstreeks 55 000 kinaboomen uitgegraven of op stomp
gekapt, Bijzonder voordeelig schijnt deze verhouding nog
niet, maar zij moet toch zeer bevredigend geacht worden,

wanneer men in aanmerking neemt dat de boomen nog
niet zeer oud waren en dat de oogi>t voor het grootste
gedeelte verkregon werd ten gevulge van uitdunning der
plantsoenen , en deze er dus op vele plaatsen door vorbeterd zijn.
De veiling van Juva-kinabast en kinabast-poeder uit den
oogst van 1874 had den SOsten .lunij j l . te Amsterdam
pliiats. Een overzigt van de uitkomsten dier veiling, vergeleken met die van 1874, volgt hieronder.

1874.
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Uit bovenstaande cijfers blijkt, dat de uitkomsten der
jongste veiling alleszins bevredigend waren. De middenprijs
was voor de basten ruim 19 cents, voor de poeder byna
14 cents per half kilo hoogor dan verleden jaar. Bijzondere
aandacht verdienen, in verband met hetgeen aangaande
de calisaja Ledgeriana en officinalis vroeger is gezegd.de zeer
aanzienlijke prijzen, voor deze beide kinasoorten bedongen.
Vóór de veiling was weder, even als ten vorigen j a r e ,
een gedeelte van den uit Java ontvangen voorraad kinabast (500 kilo's) door het Departement van Oorlog ovorgenomen voor den militairen geneeskundigen dienst hier
te lande.
In 1874 is weder het noodige gedaan om de kinacultuur
op Java te verspreiden en om, door bekendmaking van de
bij de gouvernements-onderneming verkregen resultaten,
de gelegenheid te doen ontstaan tot vergelijking on tot
ontwikkeling der kinalogie.
Voor 's lands rekening werden 194 planten in Bagelen
en 261 in de Preanger-regentschappen verspreid, en een
aantal particulieren op .lava werden in het bezit gesteld
van verschillende kinasoorieu (1). Ook ten behoeve van
proefnemingen in Bengalen en op Ceylon werden planten
afgestaan, terwyl monsters kinabast voor vergelijkende
onderzoekingen werden verstrekt aan de gouvernementen
van Madras en Hcngalen on aan verschillende kinalogen
(1) In het begin van 1875 bezocht de directeur der gouvernements-kina-onderneming de kinnplantsoenen op de particuliere landen
Kocripan en Tjionias in Buitenzorg, en bevond li(j dat daar belangrijke resultaten verkregen waren. Hoewel het land Kocripan slechts
p. m. 700 voeten boven de zee gelegen is, waren de kiuaplmiten er,
dank z(| de intensieve cultuurw(jze door den landheer met zorg en
groote kosten toegepast, buitengewoon weelderig opgegroeid; een
feit dat de directeur voor de kinalogie van groot gewigt achtte.
Ook op Tjiomas waren de tuinen krachtig ontwikkeld; ongeveer
•60 000 planten stonden in den grond en nog meer waren in de
kweekeryen aanwezig. Meer bijzonderheden zün vernield in het
extract uit het door den directeur uitgebragt rapport, opgenomen in
A" Jaeasche Courant van 30 April 1875, n \ 35.
Bijblad
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in Europa. Voorts werd nog een volledig kina-herbarium
gezonden aan het koloniaal museum te Haarlem, waar het
ter beschikking zal liggen voor Nederlandiche kinalogen.
Onder het Europeesch opzienerspersoneel bij de kinaonderneming haddon wedor vele mutatiën plaats. Het bestond bij het einde van 1874 uit 1 hoofdopziener, 2 opzieners
lste klasse, 2 idem 2de klasse en 1 idem 3de klasse,
terwijl bovendien een fuselier — vroeger tuinman — by de
kina-cultuur werd gedetacheerd. Het vaste inlandsche
personeel was op genoemd tijdstip zamengesteld uit l
mantri-kina (welke titel aan den hoofdmandoor RADEN
Win*. KOESOEMA. werd verleend ter belooning zijner ijverige
dieuston), 10 mandoors en 125 boedjangs.
Door het werkvolk (vrije arbeiders) werden 50 505 dagdiensten gepresteerd. Het aanbod van werk liet soms te
wenschen over, daar zich in de nabijheid der kinatuinen
particuliere ondernemingen gevestigd hebben; niet dan bij
hooge noodzakelijkheid zal echter tot verhooging van loonen
worden overgegaan.
Het materieel verkeert in goeden staat; de kweekeryen
werden zeer verbeterd.
Ten dienste der kina-onderneming is gedurende 1874
uitgegeven f 56 008,245, zijnde f 2941.75& minder dan bij
de begrooting daarvoor was uitgetrokken.
Een voorstel om de tuinen , tegen billijke vergoeding der
kosten van aanleg, in erfpacht af te staan, is door de
Indische Regering afgeweznn, uit overweging dat degouvernements-ondernoming moet gehandhaafd blijven zoolang
da kinacultuur zich nog niet tot eene algemeene volkscultuur ontwikkeld heeft.
De uitkomsten der onderzoekingen van den scheikundige
voor de kinacultuur zijn beschreven in zijn rapport, als
bijlage QQ bij dit verslag gevoegd. Daarin wordt ook
medegedeeld welke resultaten de op Java genomen proeven
met de bereiding van ruwo alkaloïden uit den kinabast,
en met de aanwending der gemengde alkaloïden als geneesmiddul, tot dusver hebben opgeleverd. De resultaten
der laatstbedoelde proeven waren niet ongunstig. Zoolang
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reuter du bereiding de in het aangehaald rapport vermoldo
hoogo uitgaven vordert, kan zij slechts een beperkt nut
hebben. Kunnen do kotten aanzienlek worden vermindord,
dan zou du bereiding van ruw alkaloïd uit den kinabast
oen onschatbaar voordeel kunnen opleveren, duwyl zij de
gelegenheid zou govon om een koorlsvv erend middel onder
hut bereik van do grooto massa der inlandscho bevolking
te brongen. Do hoer dr. E. J . DE V n u alhior meent oene
zeer weinig kostbare methode gevonden te hebben om in do
kinaplantsoenen zelve ruw alkaloïd uit den vorschen bast
te bereiden , on heeft daaromtrent uitvoerige inlichtingen
aan de Regering verstrekt. Het grooto belang der zaak
heeft der Regering aanleiding gegeven om den GouverneurGeneraal aan te bevelen met de toepassing dier methode
ernstige proeven te doen nemen. Daartoe zal te beter gelegenheid bestaan, nu onlangs een militair apotheker is
uitgezonden, die door dr. DE V n u in do toepassing zyner
methode is onderrigt.
Ten slotte verdient hier vermelding d a t , toen de directeur
der gouvernements-kina-ondorneming K. VV. VAN GORKOM

in Maart jl. benoemd was tot hoofdinspecteur voor de
suiker- en rijstcultuur, in zijne plaats als directeur werd
aangesteld de heer J . C. BEHNEI.OT M O E N S , tot dusver
scheikundige bij de kinacultuur, en dat het niet noodig is
geacht do laatstgenoemde betrekking te handhaven.
3°.

Landbouwondernomingen , uitsluitend op contracten met de bevolking berustende.

In dit verslag wordt voor het eerst onder een afzonderlijk
hoofd gebragt wat te berigten is omtrent de ondernemingen
(gevestigd op kleine stukken grond, van het Gouvernement
in eigendom of in opstal verkregen), waarbij uitsluitend
producten worden verwerkt dio of van de bevolking opgekocht, 61' geteeld zijn op gronden door de ondernemers van
do bevolking gehuurd. I n vorige verslagon werden deze
ondernemingen gedeeltelijk —namelijk wat de vrije suikerfabrieken betreft — behandeld bij do mededeelingon nangaande de vrijo teelt bij de op contract met het Gouvernement werkende suikerfabrieken, gedeeltelijk —namelijk
wat de t;vbak- en indigo-fabrieken betreft — bij do mededeelingen aangaande don inlandsshon landbouw ; terwijl over
de rijstpelmolens gesproken word in de laatste afdoeling van
bet verslag onder het hoofd » Fabrieken enz." De wijze van
behandeling, die thans gevolgd wordt, is voorgekomen
bevorderlyk te zijn aan een duidelijk overzigt, en kan er
welligt toe leiden dat de mededeelingen omtrent do hier
bedoelde landbouw-ondornemingen in volgende verslagen
vollediger worden.
S u i k e r fa b r i o k o n .
I n 1874 waren op Java en Madura 45 vrye suikerondernemingen gevestigd, waarvan 11 (1) in Cheribon,
5 in Tagal , 2 in Pekalongan, 1 in J a p a r a , 1 in Remb a n g , 10 in Soerabaija, 1 in Pasoeroean , 2 in P r o bolinggo, 3 in Bagelon, C in Kadoe, 1 in Madioen
en 1 op Madura (afdeeling Pa-nakassan). Voor zoover
omtrent den aanplant en de productie by die ondernemingen opgaven zijn ontvangen, worden ze medegedeeld in
bijlage R R . Van het genoemde getal werkten er 10 in
1874 voor het eerst (2 in Cheribon , l io Tagal , 1 in
Pekalongan, 3 in Soerabaya, 1 in Probolinggo en 2 in
Bagelen), terwijl er 1 (in Jnpara) gereed kwam die echter
nog niet dadelijk werkte. Voorts waren bij hot eind van
1874 11 nieuwe fabrieken in aanbouw , namelijk 2 in Hombang, 5 in Soerabaya, 2 in Pasoeroean en 2 in Probolinggo. Vyf reeds bestaande fabrieken hebben niet gewerkt.
Even als bij de op contract met het Gouvernement werkendo ondernemingen, geschieden de aanplantingen voor
do vrije suikerfabrieken in den regel opgronden, door do
ondernemers van do bevolking gehuurd. Voor het meeren*
deel worden dis gronden thans, geheel voor eigen rekenine
der ondernemers , bij taak of in dagloon bewerkt. Slechts
by uitzondering wordt nog (in Cheribon en Probolinggo)
(1) De thans omtrent Clteiibon ontvangen opgaven wijken eenigfcins af van die in het vorig verslag.

gebruik gemaakt van do tusschenkorast van Chinesche of
inlandscho aannemers.
Gok van het sluiten van overeenkomsten voor de bewerking der gehuurde gronden on do levering van het product
tegen een vooraf bepaaldon prijs , komen de ondernemers
langzamerhand terug, dewijl de ondervinding geleerd hoeft
dat zoodanigo overeenkomsten dikwijls door do inlanders
slecht worden nagekomen en by* het taxeren van het product
dikwijls geschillen ontstaan.
Omtrent den nadeeligen invloed , dien de vele regens
gedurende den maaltijd in 1874 op de suikerproductie in
do verschillende gewesten van Java uitoefenden , is reeds
het noodige gezugd bij de besproking der ondernemingen
op contract met het Gouvernement.
Tabaksondernemingen.
Voor zoover omtrent de productie en do workkrachten bij
de in 1874 op Java gevestigde tabaksondernemingen opgaven
zijn verkregen , worden dio medegedeeld in bijlage S S.
E r waren in 't geheel 180 fabrieken , waarvan 3 in do
Preanger regentschappen , 1 in Pekalongan, 4 in Samarang,
13 in Rembnng, 2 in Soerabaija , 20 in Pasoeroean, 20 in
Probolinggo, I in Bezoekt, 1 in Banjoowangi, 9 in Banjoemas, 2 in Hagelen, 10 in Kadoe en 3G in Kediri.
Omtrent de cultuur ten behoeve van deze ondernemingen
bevatten do jaarverslagen der residenten over 1874 de
navolgende mededeelingen.
Door de in de Preanger regentschappen gevestigde ondernemers worden de tabaksbladeren van de bevolking
opgekocht voor 1 tot 4 cent de 12 stuks. De eigenaar
der fabriek Trogong tracht de veredeling van de cultuur
in de hand te werken door verspreiding van goed zaad
uit andere residention. Volgens de thans ontvangen opgaven
zouden do ondernemers, voor de huur der voor hunne
droogloodsen benoodigde gronden gedurende een tijdvak
van vyf j a r e n , gomiddeld aan de bevolking betalen (in
eonsl voor sawab's f 50 on voor tegalgronden f 30 per
bouw. Zij hebben, behalve de vaste mandoors, die per
maand betaald worden, daglooners in dienst, die f 0,17
tot f 0,20 per man daags ontvangen, terwijl ook vrouwen
en kinderen worden aangenomen voor het sorteren van
de tabak.
In Samarang worden de overeenkomsten, die in de afdeelingen Kendal, Demak en Grobogan tusschen de eigenaren der tabaksondernemingen (4 in getal) on de bevolking
worden aangegaan, gewoonlyk goed nagekomen. De bevolking plant voor eigen rekening, doch ontvangt van de
ondernemers eeno tegemoetkoming door verstrekking van
bibiet met of zonder voorschot. Naar gelang van de kwaliteit wordt door de ondernemers van f 12 tot f 35 per duizend
planton betaald. De oogst van 1874 i s , tengevolge van den
regonachtigen oostmoesson, onbeduidend geweest; hij bedroeg voor Demak 40 en voor Grobogan 128 pikols, terwijl
in de afdoeling Kendal de aanplant voor ééne onderneming
geheel mislukte. Bovendien werd weinig tabak aangeplant,
omdat veel padi als tweede gewas werd verbouwd.
Ouk in Kembang waar, gelijk in het vorig verslag
blz. 183, werd vermeld, zoowel voor rekening der ondernemers op ingehuurde gronden, als door de bevolking op
eigen risico (meest tegen genot van voorschot) tabak wordt
geplant, was de weersgesteldheid gedurende 1874 allerougunstigst voor de tabaksteelt. De hoogo prijzen, die
over het algemeen voor de tabak worden betaald, hebben
l<ij de bevolking eene grooto voorliefde voor deze cultuur
opgewekt, ofschoon daara.tn , vooral in het begin vanden
aanplant, voel zorg en arbeid moet worden besteed.
Hoewel in Soerabaija de gronden in de afdeelingcn Lamongnn, Modjokerto en Sidayoe voor deze cultuur zeer
geschikt zijn, is het aantal tabaksondernemingen gedurende
1874 niet vermeerderd. De twee bestaande ondernemingen
verkregen slechts een onbeduidenden oogst, in vergelijking
met dien van 1873. Volgens opgave zoude in de afdeeling
Lamongan f 45 tot f 70 per pikol betaald zijn.
In Pasoeroean w a s , ondanks de aanhoudende regens,
de tabaksproductio in 1871, alhoewel minder dan in 1873,
vrij belangrijk. Omtrent do wijze, waarop hier de cultuur .
gedreven wordt, zijn in het vorig verslag (blz. 183) uitvoerige mededeelingen gedaan. Ter aanvulling daarvan kan
vermeld worden dat thans by de onderneming Lawang,
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aanvankelijk met vrij punmigon uitslag, tabak wordt
geteeld op ingehuurde gronden ; de huurprijs bedraagt
gemiddeld f' 25 per bou-w. De maxima prijzen die voor de
tabak betaald worden , zijn gestegen tot f' 45, f' 15 en f 12,
respect!velijk voor de middelste, top- en stuk-bladeren.
(Itlijkons het vorig verslag wareh do hoogste prjjzon in 1873
I' 3 5 , f' 12 on f 9). Voor do onderste bladeren (krossok)
werd , als vroeger, f 8 als hoogste prijs gegeven.
In Probolinggo word de tnbaks-uanplant weder aanzienlijk uitgebreid. Ken gédeelto vim den aanplant mislukte
«chter ten gevolge der zware regens. Do oogst wordt
geschat op 25 620 pikols (tegen 20 990 in 1873). Por pikol
werd gemiddeld f 36 aan de bevolking betaald.
In Bczoeki, nfdeeling Bondowosso, is het aantal ondernomingon , dat in 1873 zoVoh bedroeg, met twoe vermeerderd. die in de districten Djember en Tanggoel
opgerlgt zijn. Er Werd evenwel in 1874 minder geoogst
dan in 1873 ; een groot gedeelte van het nog te veld staand
gewas werd door de zware regens vernield. Door do
ondernemers worden zaadboddingen op eigen kosten nangolegd en onderlionden tot dat de plantjes voor uitplnnting
geschikt zijn. Die plantjes zijn voor ieder kosteloos te
verkrijgen, mits het daarvan te verkrijgen product aan
den ondernemer worde geleverd tegen do gebruikelijke
prijzen. Meer algemeen, dan uit het vorig verslag blijkt,
schijnt bij do ondernemers de gewoonte te bestaan, om
aan do bevolking, ongeveer twee maanden nadat zij de
tabak geplant heeft, een voorschot uit te betalen , dat bij
mislukking van het gewas niet behoeft te worden terugbetaald. De prijzen voor de 1000 planten bedroegen van
i' 15 tot f 40 (tegen f 10 tot f 30 in 1873). Bij ééne
onderneming (Djember) Worden de prezen geregeld naar
do marktwaarde in Nederland.
Bij de in Banjoowangi gevestigde tabaksonderneming
Tembakoan besloeg de aanplant eene uitgestrektheid van
ongeveer 220 bonws. De bij deze onderneming gevestigde
lieden zijn veelal ontslagen dwangarbeiders van het landbouw-etablissement te Banjoowangi; bij de bevolking is de
cultuur niet gewild. Voor het sorteren van de tabak
worden vrouwen gebezigd, die zich gaarne voor dat werk
aanbieden.
In Banjoemas behoort de cultuur der tabak — als tweede
gewas — tot eene der voornaamste bronnen van inkomst
voor den inlander. Ondanks de weinige zorg aan het
onderhond der aanplantingen besteed, is de kwaliteit van
het product, dank zij de vruchtbaarheid van den grond, zeer
goed te noemen. Do ondernemers knopen do tabak , soms
zelfs vóór dat die tot rijpheid is gekomen, van de bevolking togen f 5 tot f 20 de 1000 planten of tegen i' 10
tot f 60 do 12 000 bladeren.
Terwijl in Bagelen vroeger (zio vorig verslag, blz. 184)
alleen tabak werd goteeld voor do inlandsche m a r k t , zijn
er nu twee ondernemingen govestigd. Door den eigenaar
van de grootste dezer ondernemingen (Maron) wordt aan
de bevolking zaad verstrekt en voor het product per bouw
van f 100 tot f' 120 betaald.
Het product van de tabaksondornemingon in Kadoe,
wier aantal in 1874 van 8 tot 10 klom, was — als elders —
gering, ten gevolge van de natte weersgesteldheid; het
wordt op 7708 pikols geschat. Er werden gelijke prijzen
betaald als in 1873 (zie vorig verslag blz. 184). Alleen
bij de ondernemingen Boro-Boodoer, Djoemo en Temanggoeng werden aan de bevolking voorschotten op het te
leveren product gegeven. (I) Bij de ondernemingen Sawangan, Balak en Soeljen worden gronden vun du btvoIking ingehuurd tegen f 25 a f 30 per bouw.
In Kediri werden 4 nieuwe tabaksondernemingen opgerigt. De totale productie der thans bestaande 36 ondernemingen bedroeg ± 74 431 pikols. De gewoonte der
ondernemers, om voorschotten op de aanplantingen te
geven, werkt geenszins de verbetering der tabakscultuur
in de hand. Het eenig streven van den planter is nu om
(1) Naar aan'eiding der vraag, voorkomende op bladz. 5/6 van
het commissoriaal rapport der Tweede Kamer betreffende het vorig
verslag, moge hier worden aangetcekend dat de bedoeling der aldaar
aangehaalde woorden uit het vorig verslag moet geweest B0a, dat,
zoo als de Commissie van Rapporteurs zich uitdrukte, , ile gronden
der nalatigcn onder den band van verhnurpligtigheid bleven, totdat
het door hen ontvangen voorschot ia terugbetaald".

zoo snel mogelijk een groot aantal plantjes
tu krijgen om daarop voorschot te nemen.
dan ook, dat de pogingen der ondernemers,
teit van do tabak te verbeteren, schipbreuk
Andere

in den grond
(Joon wondur
om do kwalilijdon.

ondernemingen.

Bohalvo de bovon behandelde ondernemingen zijn op
Java — buiten de particuliere landerijen en de in erfpacht
of huur afgestane gronden — nog eenige etablissementen
tot hot pellen van rijst, of tot boreiding van thee en indigo
gevestigd. (De etablissementen voor koffij"bereiding, waarover gehandeld is bij de mededoelingen omtrent de gouvernements-kofnjcultuur, worden hier buiten rekening golaten). De rijstpelmolons bevinden zich in de Preanger
regentschappen en zijn meest in handen vun Chinezen. In
dat gewest treft men ook de thee-ondernemingen a a n , 2
in getal, namelijk: Tendjo Ajoe en Tjimoengknlbelah.
Omtrent de indigo-fabrieken in Bagelen (zio vorig verslag
blz. 185) is het navolgende vernomou. De Nederlnndsche
Handelmaatschappij liet bij hare fabrieken in de afdeelingen
Koetoardjo en Poerworedjo 986'/ 4 bouws gehuurden grond
door eigen dagloonors bewerken (tegun 411 bouws in 1873).
Omtrent de productie bij du bedoelde ondernemingen zijn
geene opgavon ontvangen. De eigunaar der vroegere gouvernemontsfabrieken in de nfdeeling Karang-Anjar wordt
gezegd 32 pikols drooge indigo gemaakt te hebben. Do
weersgesteldheid oefende een nadeeligen invloed op de
productie iiit. De eerste snit slangdo redelijk, een tweedo
snit werd verkregen van de helft der aanplantingen, doch
een derde snit mislukte geheel.
Ten slotte verdient hier vermelding, dat in Julij 1874
in de residentie Kembang (district Sedang, dessa Waras)
oene ramebfabriek werd geopend, van welke onderneming
aanvankelijk goede uitkomsten werden verwacht.
4°.

Landbouw op gronden, door het Gouvernement
in huur of in erfpacht uitgegeven (1).

In de bijlage T T wordt eon overzigt gegeven van de uitkomsten in het jaar 1874 van den landbouw op de verhuurde
gronden en op de gronden waarvan de huur in erfpacht is geconverteerd. Voor splitsing bestond geone aanleiding, daar
geon der verhuurde perceelen over het geheele jaar 1874 in
eifpacht is bezeten. Omtrent den landbouw op in erfpacht
afgestane woeste giondon zijn uit dun aard der zaak nog
geone mededoelingen te doen, omdat de vestiging der erfpachtsregten, voor zoover die heeft plaats gevonden (zio
do bijlagen P en Q ) , nog van te recenton datum is.
Aan de opgaven, wulke in de genoemde bijlage T T omtrent elku onderneming in 't bijzonder verstrekt zyn, is
hier wuinig tou tu voegen. Het behoeft naauwelijks gezegd
te worden dat het bestuur bij do vermelding der cijfers van
aanplant, productie en gebezigde werkkrachten moet afgaan
op do inlichtingen van de ondernemers. Wanneer men de
thans modogedeelde cijfers mot die in vorige verslagen
vergelijkt, stuit men soms op verschillen waarvoor bezwaarlijk eene verklaring te geven is; hier en daar zijn de opgaven ook niet volledig. Evenwol verkrijgt men daardoor
ueno algemeet.o voorstelling van den landbouw bij de hierbedoulde ondernemingen, welke haro waarde hueft.
In BaDtam wordt, zoo als uit do bijlage blijkt, op de
buurlanden uitsluitend koffij geteeld. Zoo ook in Namarang
(behoudens een kleino kina-aanplant op dén perceel). Volgens de ontvangen opgaven waren in 1874 op de huurlnnden
in dit gewest reeds 10 065 bouws met koffij beplant en
werden 37 752 pikols geoogst. Ook in Pasoeroean, Pekalongan, Kadoe en Madioen (gezwegen van de gewesten
waar slechts een enkel perceel in huur is afgestaan) worden
de buurlanden meest voor de cultuur van koffij gebezigd;
in hot eerste gewest zouden in 1874 2203 bouws met dit
product beplant zijn geweest en de opbrengst 14 951 pikols
hebben bedragen.
In de Preanger regentschapen is de kolfijcultuur op do
buurlanden uitzondering , de theecultuur regel. Do productie
van thee was in 1874 veel geringer dan in 1873 ; zij be(1) Over de uitgifte zelve is gehandeld in hoofdstuk J , afd. IV
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droeg voor 12 ondernemingen , met oen gozamenlijken thocaanplant van 2991 bouws, 1 131 366 kilo's, torwy'1, volgens
de opgaven in het vorig verslag, in 1873 bij 11 ondornomingra, met een gozninenlykon uanplanl van 2834 bouws,
1700 800 kilo's geoogst werden In de productio van 1874
deelden du oude gouvernomentstuint n (Tjioeinboelooit, Sinagar. Parakansalak, Djatinangor en Tjikadjang) voor
747 366, in dio van 1873 voor 1044 800 kilo's. Het aantal
tlieelieostvrs, waarvan geplukt kan worden, werd in 1874
geschat op 21987 282, <l. i. ruim 3,9 millioen meer dan
in 1873.
Behalve in de Preanger regontschappon treft men in elke
der residentien Batavia (afdeeling Buitenzorg), Cheribon
en Bagolen oen huurland a a n , dat voor de tneecultuur
wordt gebezigd. Ue productie by de drie perceolen bedroeg
in 1874 ruim 260 000 kilo's tegen byna 792 000 in 1873.
Ken 7tal ondernemingen (3 i n K r a w a n g , 2 in Cheribon,
1 in Pekalongan en 1 in Pasoeroean) wyden zich aan de suikercultuur. In 1874 bedroeg de productie 90 (540 pikols, verkregen van 1923'/j bouws op de huurperceelen on van 410Va
bouws daarbuiten door do bevolking met suikerriet beplant.
Do overige producten, die op enkele huurperceelen worden
geteeld, zijn: kaneel, zijde (beide slechts bij ééne onderneming), tabak (by' 4 ondernemingen), padi en djagong.
De padi wordt (onder anderen op l perceel in de af'deeling
Buitenzorg en op 3 perceelen in Pasoeroean) door de bevolking verbouwd op gronden, haar door den ondernemer
ter bewerking afgestaan, tegen beding dat hem een gedeel te van het product zal geleverd worden. Ken proef
met den aanplant van tarwe op het perceel Tjitjalobak
(Preanger regentschappen) mislukte geheel; het land wordt
thans voor de theecultunr gebezigd.
In verdere bijzonderheden kan niet worden getreden
zonder te herhalen wat in de bijlage T T by elke onderneming is aangeteekend. Het moge dus voldoende zijn
naar die aanteekeniugen te verwijzen.
5°.

Landbouw op landen aan particulieren in
eigendom afgostaan.

O.ntrent de exploitatie der zoogenaamde particuliere
land rijen bewesten en beoosten de Tjimanok zijn ditmaal
geeno mededeelingen uit Indie ontvangen. Door de betrokken hoofden van gewestelijk bestuur worden jaarlijks
aan de landbeeren eenige vragen betreffende de exploitatie
hunner landen voorgelegd, en met behulp van do op die
vragen ontvangen antwoorden maken zij de rapporten op,
welko aan de Regering moeten worden ingediend. De rapporton zijn echter dit j a a r niet tijdig bij de Indische Regering
ingekomen; wat hiervan de reden i s , wordt niet gemeld.
In het vorig verslag (bladz. 203) is berigt, dat de Indische Regering besloten had eene enquête omtrent den
toestand op de particuliere landerijen beoosten de Tjimanok
(in T a g a l , Samarang, J a p a r a , Soerabaija en Pasoeroean)
te doen instellen, met het doel om eene regeling tot stand
te brengen betreffende de regten en verpligtingen van de
landbeeren en van de bevolking, zooals er voor de particuliere landerijen bowesten de Tjimanok eene gemaakt
werd in 1836 [Indisch Staatsblad n°. 19). Ook het reglement
van 1836 was vastgesteld nadat een omstandig onderzoek
(bevolen bij besluit van Commissarissen-Generaal d d . 3 J a nuarij 1819, n°. 1) had plaats gevonden, » naar de wederkoerige regten en verpligtingen, welko er bestaan tusschen
liet Gouvernement en de bezitters van particuliere gronden
en landen in de Preanger-, Krawangsche, Buitenzorgsche
en Bataviasche residention , alsmede tusschen deze bezitters
en do opgezetenen van derzelver gronden en landen". Voor
de regeling der verhoudingen op de landen in Midden- en
Oost-Java — vooral onder het bestuur van den maarschalk
DAENOELS en ondtr het Britsch lusschonbestuur, maar
ook in lateren tijd, in eigendom afgestaan — was eon
onderzoek niet minder noodig, want omtrent do regten on
verpligtingen van Gouvernement, landheeren en opgezetenen
heerscht de grootste onzekerheid, daar do oude akten van
verkoop deels zeer onbestemd , deels (bij den brand in het
stadhuis te Samarang op 4 Octobcr 1850) to lojr gedaan
zijn , en de ndats — gebruikon en misbruiken — hier vry
spel hebben gehad.
Vi (ir het bedoelde ondorzoek is bij Indisch besluit van
24 April 1875, n°. 3 9 , in commissie gestild de ambtenaar

mr. II. VAN DISSEL, die voor de agrarische aangelogenheden toegevoegd is geweest aan de directeuren van binnonlandsch bestuur en van justitie. Volgens zijne instructie
zal hij hebben na to gaan;
a don lijd waarin en do voorwaarden waarop elk land
is vervreemd en in handen van den tegenwoordigen eigenaar
gekomen ;
/'. de landsgebruiken ten tijde der vervreemding, zoo dikwyls daarvan in de akten van afstand of overdragt sprake is;
c. den feitelyken toestand in den uitgebreidsten zin,
niet alleen wat de regten en verpligtingen van Gouverneinent, landbeeren en bevolking, maar ook wat de algomeene welvaart, tevredenheid en veiligheid betreft;
</. de wenschen der bevolking en der landheeren.
Voorts is hem opgedragen om bij zijn onderzoek alles
te vermyden, waardoor bij do opgezetenen der landen
ontevredenheid of onwil, of bij de eigenaren wantrouwen omtrent de bedoelingen der Regering ten aanzien van de
handhaving hunner regten zou kunnen worden opgewekt.
In het aangehaalde reglement betreffende de particuliere
landerijen bowesten de Tjimanok is bij ordonnantie van
13 October 1874 (Indisch Staatsblad n°. 236) eene kleine
wijziging gebragt, om buiten twijfel te stellen dat overtreding van het in art. 32 opgonomen verbod tegen het
wegnemen of maken van dammen, waterleidingon enz. op
die landerijen, zonder vergunning der plaatselijke autoriteit, ook strafbaar is wanneer het geschiedt door anderen
dan de landheeren (bijv. degenen die van ben stukken
grond in huur hebben),
6°.

Landbouw op verhuurde landen in
Soorakarta en Djokjokarta.

In de Vorstenlanden van Java waren bij het eind van
1874 238 Kuropesche landbouwondernemingen gevestigd,
waarvan 179 in Soerakarta en 59 in Djokjokarta. Zij
besloegen, naar gezegd wordt, te zamen eeno uitgestrekthuid van 331746 bouws; terwijl de huorschat, daarvoor
jaarlijks aan de Javaansche verhuurders (apanage-houders)
verschuldigd, f 1 242 130 zou bedragen. Da ligging der
ondernemingen blijkt uit het volgende overzigt:

Regentschappen
of onderregentschappen.

Afdeeling.

Gewest.

—

Hoofdplaats,

Klatten,

Soerakarta

./

Aantal
ondernemingen.

2

Klatten,

31

id.

Kartasoera,

33

id.

Soekoardjo,

16

Boijolali,

27

Ampel,

21

Sragen,

Sragen ,

15

Wonogiri,

Karangdoeren,

12

id.

Karangpandan,

17

id.

Soekoardjo,

Boijolali,
id.

2

j

—

Sleeman,

24

Djokjokarta. {

—

Kalassan,

26

Bantool,
1

9

1

Het aantal ondernemingen, omtrent wier exploitatie opgaven aan het bestuur werden verstrekt, was nog geringer,
dan in vorige jaren. Volgens do omtrent 135 ondernemingen in Soerakarta ontvangen mededeelingen bedroeg
bij deze de productie van indigo 174 925 Araslerdamsche
ponden, van suiker 201815 pikols, van tabak 1356 828
Amsterdamsche ponden en van koflij 99 812 pikols. Bij
26 ondernemingen in Djokjokarta, waaromtrent opgaven

Inlagen.
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inkwamen, werden geproduceerd 402 8 % Amsterlumsche
ponden indigo, 80 t".'i9 pikols suiker, 41000 Amstordara: ('lic ponden tabak en 156 pikols koffij.
De nuleving van liet reglement op de luudverhuriogen
in de Vorstenlanden (Indisch Staatsblad 1857, n°. 116) laat
te wen*chen over. Volgen» dat reglement mogen Europeanen geen overeenkomsten betreffende de buur van gronden
in Soerakarta en Djokjokarta met de Javaansche regthebbenden aangaan, zonder daartoe van de Regering vergunning
te hebben verkregen, en moeten zij de gesloten ovoreenkomsten aan de bekrachtiging des bestuurs onderwerpen.
Voor overdragt van huurregten geldt hetzelfde. Evenwel
zijn er in beide gewesten een aantal overeenkomsten (vooral
tot uitbreiding van ondernemingen) gesloten en overgedragon , zonder dat het bestuur daarin betrokken is geworden.
Ook zijn er huurders, die, in strijd mot art. 2 van het
reglement, de gronden niet bezigen voor do teelt van producten voor de Europesche markt. Op deze onregelmatigbeden is eerst onlangs (in Soerakarta ten gevolge van de
aanstelling van vier adsistent-residenten) de aandacht der
Regering gevestigd, en zij overweegt welke maatregelen
ten deze moeten genomen worden.
Een groot aantal contracten •— namelijk die, welke betrekking hebben op do vóór 1857 gevestigde ondernemingen
en in 1860 voor 20 jaren verlengd zijn — loopen over vijf
juren af, zoodat voor hunne verlenging thans , ingevolge
art. t vun het reglement, de toestemming des bestuurs moet
verzocht worden. Mtt het oog hierop werd in het Voorloopig Verslag der Tweode Kamer betreffende de Indische
begn oting voor 1875 gevraagd, of die gelegenheid niet zou
kunnen worden to baat genomen om betere waarborgen
te verkrijgen voor de bescherming der regten van de opgezetenen der buurlanden. Op dit punt is dezerzijds de aandacht der Indische Regering gevestigd. Daarop is gebleken
dat bij haar reeds sedert geruimen tijd overwegingen aanbangig waren betreffende de verbetering, zoo mogelijk , van
de maatschappelijke toestanden in de Vorstenlanden. Het
onderwerp is echter van zeer ingewikkelden aard, want
bij iodero wijziging in den bestaanden toestand zijn de belangon van de vorsten, van de talrijke apanagehouders
(aanverwan'ten of ambtenaren der vorsten), van de I andhuurders en van de bevolking onmiddellijk betrokken. Voor
zoovel' evenwel sprake is van bescherming der bevolking,
mag niet onopgemerkt blijven, dat vrij algemeen erkend
wordt dat zij in den regel op de Europesche ondernemingen
in gunstiger conditien verkeert dan op de niet-verhuurde
gronden in de Vorstenlanden.

pacht derft door don belastingvrijen afstand van een bouw
sawah aan iederen kofifijplanter, zoomede hetgeen betaald
wordt voor het vervoer dor koffij naar Solo, en voor hot
personeel betwolk de prins ten behoeve der koffijcultuur in
dienst heeft, bestaande uit 2 Europesche inspecteurs, 17
administrateurs (14 Europeanen en 3 inlanders) en h e t b e noodigde mindere inlandsen personeel.
b. lkischwezeiL
Hot nieuwe, bij ordonnantie van 14 April 1874 (Indisch
Staatsblad u . HU) afgekondigde boschreglement, waarvan
in het vorig verslag word melding gemaakt, i s m e t l M o i j l .
in werking getreden (Indisch Staatsblad 1875, n". 84). In
verband daarmede zijn ook de bestaande handleidingen voor
het kappen, keuren en meten van djatihout en voor het
aanplanten en voortkweeken van djatiboomen in 's lands
bosschen door nieuwe vervangen, en is het aantal bo-ebdistricten op J a v a en Madura van 10 op 13 gebragt, terwijl
de formatie van het personeel bij bet bosch wezen is uitgebreid mot een drietal houtvesters (IndischStaatsblad lH7f>
n " . 214, 215 en 83).
De prijzen waarvoor, ingevolge het nieuwe reglement,
door particulieren 911 — voor zoover haar dit niet kosteloos
is toegestaan — door de inlandsche bevolking hout uit
's lands bosschen kan worden verkregen, werden vastgesteld
bij Indisch Staatsblad 1875, n°. 85. Voor particulieren
zijn de prijzen over 't algemeen aanmerkelijk hooger gesteld
dan die in het vroegere boschreglement (bij voorbeeld voor
de beste soorten van werkhout de volle tariefsprijs met of
zonder '/« verhooging, en voor mindere soorten Vj , 3/$,
2/5 of V5 van den tariefsprijs). E r is niet alleen gelet op
de stijging der waarde van het hout in de laatste jaren ,
maar ook hierop, dat waar de aankap of het uitslepen
bijzonder toezigt vordert, de kosten hiervan voortaan
door de Regering zelve gedragen worden. Ook het door
de inlandsche bevolking voor eigen gebruik te kappen
of uit te slepen werkhout zal voortaan niet meer geheel kosteloos kunnen verkregen worden. De retributie
is echter zoo laag gesteld , dat zelfs de minst vermogende
daardoor niet in verlegenheid behoeft te komen. Brandhout k a n , even als vroeger, door den inlander kosteloos
worden ingezameld ; particulieren hebben daarvoor te betalen per vadem f 7,50 voor djati- en f 3 voor ander
brandhout.

Tengevolge der nieuwe regeling zullen nu een aantal
Omtrent den toestand der bevolking op de landen van bosschen voor het eerst onder geregeld beheer komen. Die
prins MANGKOE NEGORO luiden, zoo als op blz. 5 is gezegd, djatibosschon, welke reeds sedert geruimen tijd onder
de berigten verschillend. De hoofdinspecteur van cultures geregeld beheer hebben gestaan, nemen in waarde toe.
ZOETELIEF, die in het laatst van 1874 deze landen bezocht, Evenwel komen d a a r , waar de bosschen doorsneden
meldde in hoofdzaak het navolgende aangaande de wijze, worden door rivieren langs welke het hout gemakkelijk kan worden afgevoerd, nog vele clandestiene aanwaarop daar de koffijcultuur wordt gedreven.
Verreweg het grootste gedeelte der bevolking is bij die kappingen voor. De inlandsche boschpolitie doet het mogecultuur betrokken. De koffijplanters hebben oen belasting- lijko om dat kwaad tegen te g a a n , maar zij wordt niet
vrij aandeel in de sawah's, ter grootte van ongeveer 1 altijd naar behooren bijgestaan door de gewone politie;
bouw; zij betalen slechts pacht voor hetgeen zjj meer be- integendeel blijkt het dat de dessahoofden zelf zich soms
zitten dan die uitgestrektheid. Het aantal boomen, door aan ongeoorloofde houtveilingen schuldig maken.
iederen werkbaren man aan te planten, bedraagt gemiddeld
Reeds is op bladz. 64 medegedeeld, dat bij Koninklijk
1000, doch verschilt naarmate van de ligging en gesteld- besluit van 7 Julij 1875 , n°. 56 , nieuwe strafbepalingen
heid van den grond en van andere omstandigheden. De tegen misdrijven en overtredingen ten aanzien van het
planters hebben goen regt op de vruchten; een ieder mag boschwezen op Java en Madura zijn vastgesteld (ter verdeze plukken, mits hij de natte vruchten aflevero bij de vanging van die in Indisch Staatsblad 1864, n° 64 a) en
droog-etablisstmenten van den prins; in den regel echter het politietoezigt op de bosschen nader is geregeld. In
geschiedt de pluk door de planters zelf en hunne huisge- afwachting van dat Koninklijk besluit was reeds bij
nooten. Voor iedere » kleine t o n " natte koffij (gelijk staande ordonnantie van 28 December 1874 (Indisch Staatsblad
met V3o pikol ontbolsterde drooge koffij), welke bij de n°. 291) eene voorloopige voorziening genomen , ten einde
etablissementen wordt ontvangen, wordt aan den brenger de gelegenheid te openen om minder beduidende boschf 0,10 betaald. Het droogen, stampen — voor zoover daar- diefstallen op de politierol te beregtcn.
toe geen machines gebezigd worden — en het uitzoeken
De vroeger op hoog gezag aangelegde djatiplantsoenen ,
der koffij geschiedt in heerendienst, tegen betaling van welke voortdurend door uitdunning en bijplanting worf 0,10 daags wat het droogen betreft, terwyl voor het den onderhouden , beloven mettertijd fraai timmerhout te
stampen en uitzoeken f 0,50 per pikol wordt te goed zullen opleveren. De djatiboomen, die eertijds langs
gedaan. Naar do meening van den hoofdinspecteur wordt wegen zijn geplant, worden niet vervangen wanneer zij
do bevolking door de koffijcultuur niet overmatig belast en ten dienste van locale landswerken zijn gekapt, omdat de
strekt deze haar veeleer tot voordeel dan tot druk.
ondervinding heoft doen zien dat deze boomen niet het
Sedert 1868 is de koffij productie op de landen van den prins verlangde rogt opgaand hout leveren eu bovendien de wegen
van ongeveer 30 000 tot ongeveer 60 000 pikols gestegen. veelal bederven , doordien zij hunne wortels even onder
Do pikol kollij komt hem op f 10 te staan, wanneer namelijk de oppervlakte van den bodem in horizontale rigting uitonder zijne onkosten wordt medegerekend hetgeen hy aan spreiden. In den westmoesson van 1873 op 1874 werden
Uiiblad van de Nedeilandschc Staats-courant. —
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weder ruim 820 bouws (vroeger vornicldo bosschen of'
uitgokapte boschperceolon) in de verschillende gewogen
op J a v a metdjnti beplant, terwijl bovendien de uanplantingen van vorige jaren werden verbeterd. Of mot liet
aanplanten van bruikbare wilde houtsoorten (zie vorig
verslag, bladz. 205) zal worden voortgegaan , is nog niet
uitgemaakt. De uitkomsten van de proef', in de Preanger
regentschappen genomen, zijn tot dusver niet bevredigend ,
daar de bewerkstelligde aanplantingen niet zeer gunstig
staan en do bevolking Ongenegen is voor den vastgestolden prijs van f' 30 per bouw dergelijke bosschen aan te
leggen Men wacht nog af' wat de ondervinding in de
residentie Kadoe te dezen aanzien loeren zal (1).
De houtproductie was, zooals blijken kan tlit de in
bijlage UU voorkomende uitvoerige uiededeeliiigeu betreffende de ondernemingen voor den aankup van bout uit
's lands bosschen op Java gedurende het j a a r 187-1, wedt-riini zeer aanzienlijk. Door de contractanten, welke de
vrije beschikking hebben over bet gekapte bout, zijn
namelijk geveld 29 851 en vervoerd 23 545 kubieke meters.
In bet eerste cijfer is echter niet begrepen de hoeveelheid
hout bij ééne onderneming (Malat Ngiri) gekapt, daar
die niet in kubieke meters is opgegeven. In bet laatste
cijfer zijn niet begrepen ruim 6000 kubieke meters hout
van het perceel Blitar (residentie Kediri), een gedeelte van
den grooten voorraad geveld hout, welken de contractant
voor dit perceel — bij het verstrijken van zijn contract
in 1873 — nog niet had kunnen afvoeren , weshalve hem
vergund werd dit nog in de volgende jaren te doen. Door
de ondernemers die voor het Gouvernement hout kappen ,
werden in 1874 geveld 8621 en geleverd 9367 kubieke
meters. (Van die 9367 M ' was natuurlijk een gedeelte
vóór 1874 geveld). Daarenboven werden nog uit de
bosschen getrokken: ten dienste Tan den l a n d e , meer
speciaal voor werken in heerendienst uitgevoerd, 18 222
kub. meters, en door particulieren , met vergunning van het
bestuur, 1671 kubieke meters djati- en wildhout, respectivelijk eene tariefswaarde vertegenwoordigende van
f 263 124 en f 21 877. Voor laatstbedoelde houtwerken
was bij het eind van 1874 rog slechts f 10 783 in ' i laadt
kas gestort. Op dat tijdstip was voorts van particuliert-n
ontvangen een bedrag van f 10 593 voor het kappen van
sadingpalmen.
T e r voorziening in de behoefte aan djatihout voor 's lands
werken i s , als altijd, zooveel mogelijk gebruik gemaakt
van het overal in de bosschen ver.'preid liggende (omgevallen) hout.
Hoewol in 1874 op Java meer hout aan de markt werd
gebragt dan in het j a a r te voren , hielden de prijzen van
het djatihout zich over het algemeen staande; alleen te
Batavia werd bij het einde van 1874 de houtmarkt overvoerd met hout van kleine afmetingen, ten gevolge waarvan de prijzen aldaar eene geringe daling ondergingen.
Uitvoer van djatihout uit Java heeft in het afgeloopen
j a a r in het geheel niet plaats gehad. Van de in het vorig
verslag (bladz. 206) bedoelde proefneming met den uitvoer
van djatihout in platen, in stede van balken, naar Nederland , is nog niets gekomen. De uitbesteding van 100 kub.
meters djatihout in platen is mislukt (Julij 1874), en daarom
is voor de levering van dien voorraad eene overeenkomst
aangegaan met den ondernemer van Djatisari (Pekalongan),
die de platen zal te leveren hebben ter hoofdplaats Pekalongan, van waar ze voor gouvernementsrekening naar
de marinewerf te Amsterdam zullen worden vervoerd.
Het Gouvernement gaat, zoolang het aanbod van hout
de vraag niet overtreft, geregeld voort met de uitbesteding
der exploitatie van boscbperceelen met vrijo beschikking
over het gekapte hout. In 1874 werden , zooals uit de
bijlage U(I blijkt, 4 nieuwe contracten gesloten (voor
Deplang en bijbeboorende percoelen in Japara , Modjoagong
en Tangkap-Orong-Orong in Soerabaija en GoonoengGepiak in Madioen), terwijl even zooveel contracten expiroerden (voor Rembes in Samarang, Kawak in J a p a r a ,
Kandoeblatong en Malat Ngiri in Rembang). In 1875
verstrijken weder 4 contracten (voor Padang in J a p a r a ,
Sedan en Blimbing in Rembang en Manggir in Madioen),
en vangen , voor zoover tot dusver bekend is , 6 nieuwe
(1) Over den aanplant van euealyptns onder toezigt der boschanibtenaren, is reeds gehandeld op bladz. 127.

aan te werken (voor Trisobo in Samarang, Watos-Kelowiró
in J a p a r a , Malat-Djontir M Djatilawang in Rembang,
Koben en bijhohocrend» pWOMMB in Probolinggo, en
eindelijk een zoogenaamd af bakeningsporcccl, bevattende
bet boutgewas dat door de afbakening van onder geregeld
beheer gobragte djatibosschen buiten de eigenlijke boschgrens valt, in Madioen).
De contracten , waarbij levering van het gevelde bout aan
den lande is bedongen , beantwoorden op den duur niet aan
het doel dat daarmede werd beoogd. Zij kunnen lang niet
al het hout leveren dat door sommige departementen verlangd
w o r d t , zoodat men genoodzaakt is het ontbrekende bij
particulieren in te koopen. Daarbij komt dat do ambtenaren
van het boschwezen, aan wie tot nog toe het beheer der houtverzamolplaabon is opgedragen, daaraan, in verband tot
hunne ovorige werkzaamheden , niet de noodige zorg kunnen
besteden, zoodat eene voortzetting of'uitbreiding van de
boschexploitatie op dezen voet zoude moeten leiden tot indienststelling van afzonderlijk administratief personeel.
De Indische Regering vond in het een en ander aanleiding
om voorloopig geen nieuwe con tracten van den bedoelden aard
aan te gaan. Evenwel zal voor het departement der marine,
dat ten dienste van den scheepsbouw dikwijls hout van bijzondere Afmetingen verlangt, wel steeds eene bijzondere
voorziening noodig zijn. Daarom is dan ook het contract
met den ondernemer van Parengan in Rembang, 't welk
in 1876 zou afloopen, óp eenigzins gewijzigde voorwaarden
voor een tijdvak van vyf jaren verlengd, en zijn nieuwe
bosschen aan het thans in exploitatie gebragte perceel toegevoegd.
Wat betreft de in vorige verslagen besproken vernieuwing
van het contract voor de exploitatie der Tagalsche bosschen
ten behoeve vanden lande, kan verwezen worden naar de
aanteekeningen in bijlage UU.
In 1874 zijn 4 nieuwe contracten voor het uitdunnen
van djatibosschen en aanplantingen gesloten, namelijk
(zie de aangehaalde bijlage) 2 in T a g a l , 1 in Pekalongan
en 1 in Kediri, en ook in het loopende jaar zijn er weder
eenige uitbesteed. Van de bestaande ondernemingen werd
als retributie voor het verkregen hout ontvangen f 30 795
(tegen f 11003 in 1873).
De verkoop van verbeurd verklaarde en niet voor's lands
dienst bruikbaar bevonden houtwerken bragt f 35 765 op
(tegen f 75 414 in 1873), terwijl bovendien aan boeten
van houtcontractanten werd ontvangen eenesom van f 3750.
Voorts is bier nog te vermelden dat de verpachte
strandbosschen in Krawang f 4676 opbragten (zie bijlage RE),
en dat het djatihout gedurende 1874 door het departement
van binnenlandsch bestuur aan andere departementen verstrekt, eene tariefswaarde vertegenwoordigde van f 42 919.
In het afgeloopen j a a r kon eindelijk worden overgegaan
tot de intrekking van de eenig overgebleven houtstapelplaats
ter hoofdplaats Samarang. De aldaar nog aanwezige boutvoorraad , welke bleek voor 's lands dienst niet meer bruikbaar te zijn , werd publiek verkocht.
Bij het einde van 1874 bestond het incompleet bij het
kader ambtenaren voor den dienst van het boschwezen uit
e'én houtvester 3de klasse en twee adspirant-houtvesters,
terwijl twee houtvesters zich op dat tijdstip met verlof' in
Nederland bevonden. Van deze laatsten is in den aanvang
van 1875 één naar Indie teruggekeerd ; de tweede keert
nog vóór het einde van dit jaar terug, maar daarentegen
is weder een houtvester met verlof uit Indie vertrokken.
Inmiddels zijn 2 van hier gezonden ambtenaren als adspirant-houtvesters aangesteld. Het incomploet bij het kader
volgens de oude formatie was hierdoor tot 1 houtvester
ternggebragt, maar de formatie werd in dit j a a r , zooals
reeds op bladz. 193 is gezegd , met 3 houtvesters uitgebreid , zoodat er thans 4 ontbreken. Van lieverlede zal
echter dit incompleet worden aangevuld , daar op dit
oogenblik 5 (2) jongelieden in Pruissen tot technische
ambtenaren voor het boschwezen in Indie worden opgeleid ,
en hun aantal eerstdaags nog met 3 (3) zal vermeerderd
worden.
(2) 2 van dezen werden eerst in bet laatst van 1874 naar Pruissen
gezonden, nadat z(j hier te lande met 11 anderen een vergelijkend
examen hadden afgelegd.
(3) Door dezen is in Augustus jl. een vergeltjkend examen afgelegd
met 14 andere candidaten.
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Veeteelt.

Du l»ij 't vorig verslag ontbrekende statistiek van den
veestapel op Java on Madura (ovor hot j a a r 1873) , waarin

tliiina voor hot eerst ia opgenomon eone opgaaf van het
aantal voertuigen voor por8ouen- on goederenvervoer, wordt
nu hierondor medogedeold. Eono latore statistiek is nog
niet ontvangen.

VOEHTUIOEN 1IE.STE.MU VOOK
HET VEHVOER

Buffels.

GEWESTEN.

Kunderen.

Paarden.
van personen van goederen.

Bantam

154 424

1395

10 235

237

756

Batavia

227 266

8 582

27 692

2 351

7 742

Krawang

100 235

4 008

9 491

106

1840

201 942

4 977

87 150

590

2 321

Cheribon

182 677

2 395

45 404

423

3 327

Tagal

129 812

1076

13 816

1076

2 747

Pekalongan

63 198

2 515

5 094

200

1588

Samarang

180 570

48 827

16 657

535

1443

.lapara

131 296

1276

11991

1025

3 444

Rem bang

214 503

114 842

52 131

426

991

Soorabaija

174 879

170 515

38118

954

6 107

Pasoeroean

51427

145 560

59 067

1022

6 831

Prubolinggo

11848

128 016

35 161

503

11796

Bezoeki

23 896

136 081

39 039

240

2 993

Banjoewangi

14 701

56 213

22 930

12

1431

130 002

50 784

10 427

137

595

Bagelen

88 201

102 932

9 699

176

1067

Kadoe

52 218

111831

13 436

171

185

Djokjokarta

65 355

77 837

6 356

251

6 402

Sourak arta

152 663

87 715

28 251

457

1 535
581

Preangor regentschappen

.

.

.

Banjoemas

(1)

Mtidioen

192 483

115 631

46 590

114

Kediri

152 241

30 381

23 848

319

3 192

Madura

32 264

223 365

19 581

310

1846

2 728 101

1 626 754

632 164

11635

70 760

Totaal

. .

(l) Onder de voertuigen, bestemd voor het vervoer van personen, zijn ook opgenomen de karretjes, die zoowel
voor het vervoer van goederen als van personen gebezigd worden.
Omtrent de zorg van de bevolking op J a v a en Madura
voor het vee, is weder hetzelfde te berigten als in vorige
jaren. Terwijl de Madureschebevolking zich aan haar hoornvee veel laat gelegon liggen , is in den toestand van den
veestapel op Java ovor 't algemeen geen verbetering te
bespeuren , omdat de inlanders er weinig belang in stollen.
Van de pogingen, door de Buitonzorgsche wedloopsociëteit, met finantielen steun van het Gouvernement,
aangewend om (door tentoonstellingen, uitloving van premien,
enz.) eene betere verzorging van het voo in de hand te
werken , zijn nog geer.o resultaten waar te nemen.
Evenmin kaD nog gewezen worden op resultaten, verkregen bij de veefokkerij en bij de stoeterijen, door een paar landbouw-ondernemers in de Prranger regentschappen opgerigt.
De handel in vee bleef gedurende 1874 stationair. Hoornvee werd , als in vorige jaren , hoofdzakelijk uit Bali en
Madora op Java ingevoerd , terwijl paarden werden aangebragt uit Soembawa , Sandelhout, Bima en Timor.
Over de ziekten die onder het vee zijn voorgekomen, en
over hetgeen van bestuurswege ter beteugeling daarvan is
g e d a a n , zie men de paragraaf Veeartsenij dienst op blz. 129.

§ 2.
1°.

Buitetibezittingeu.

Gouvernement van Sumatra's Westkust.

Rijst. Over het algemeen neemt de rijstbouw, voornamelijk op sawahvelden, meer en meer in belangrijkheid
toe. In de zuidelijke afdeeling van Padang werden gednrendo 1874 ruim 1200 bouws woeste gronden tot sawah's
ontgonnen. Do waterleidingen, door de bevolking zelve
aangelegd, worden behoorlijk onderhouden on voldoen in
den regel zeer goed. In de onderafdeeling Painan kwamen
twee nieuwe waterwerken ter gezamenlijke lengte van
7 Javapalen (ruim 2 uren gaans) tot stand, maar
daarentegen werden eenige leidingen grootendeels verwoest
door de zware overstroomingen, welke in het laatst van
1874 plaats vonden.
De proeven door het koeria-hoofd van Batoe nan doea (Tapanoeli) genomen met het ijle uitplanten van de bibiet (zie
vorig verslag) slaagden buiten verwachting; maar ofschoon
ook de bevolking erkennen moest dat de verkregen resul'
taten slechts toe te schrijven waren aan de plantwyze,

[*.

1911

2.]

Koloniaal verslag yun 1 8 7 5 .
tichtto zij daaraan toch lo veol moeite verbonden om al
dadelijk zelve daartoe over te gaan.
Tengevolge van de gunstige weersgesteldheid was de
oogst over het algemeen zeer bevredigend, zoodat vrij belangryko hoeveelheden konden worden uitgevoerd.
In do verschillende afdeelingen waren de prijzen als volgt :
padi.

r(j»t.

Padangsche Bovenlanden . f' 2,50 a f 3
Padang en Ommelanden •
Zuidelijke
Padang

ai'deeling

voorkwam, wordt dezo palnisoort op grooto schaal aangokwookt. Iu de hooger geienen strekon van dit gewest
worden slechts om en nabij <lo kampongs klapperboomeu
geplant. Do pryzen zijn duar dan ook iets hooger on verschillen van f 1,60 tot f' 5 do 100 stuks. Vrij aanzienlijke
hoeveelheden noten en olie werden vooral van Singkel,
N a t a l , Baros en Nias uitgevoerd.
De klapporbojschen op do nabij Singkel geleden eilanden
zijn in der tijd, bij wyze van tegemoetkoming, aan sommige inlandsche hoofden in vruchtgebruik afgestaan. Kraehtens eene beslissing van 1872 gaat echter dit vruchtgebruik
niet op nieuw optredende titularissen over en worden de
vrijkomende bosschon verpacht. Sedert een paar jaren hooft
zoodanige verpachting reeds plaats voor de klapporbosschen
op do eilanden Tooan^'koo en Pabeharan; zij bragt over
1875 f 240 op.

2,75 »

f 4,50 a l ' 7

3

C,25 »

8

C

»

8

van
3

Priaman
Aijer-Bangies en Pau .

.

Tapanoeli

» 4

2,50 »

4

5

»

8

3,50 »

5

7

»

8

3

4,50

7

»

8

»

Koffij. Over het algemeen was de weersgesteldheid voor
doze cultuur vrij gunstig; wel zgn er vele en zware regens
gevallen , docli deze hebben aan het gewas weinig schade
veroorzaakt. Evenals in het voorafgegane jaar werden gedurende 1874 weder ruim 9 millioeu boomen in de Padangsche
Bovenlanden aangeplant, deels ter vervanging \an af;jeschreveno, dools ter uitbreiding der aanplantingen. O. k n
Tapanoeli ondergingen de bestaande aanplantingen eene üelangrijko uitbreiding, zoodat daar bet aantal koffijboomen
reeds op G 712 780 wordt geschat, waarvan ongeveer
4 825 000 vruchtdragende.
Volgens de ontvangen opgaven bedroeg de oogst in de
Padangsche Benedenlanden 5 650,50, in do Padangsche
Bovenlanden 105 682,12, en in Tapanoeli 20 141,08, o f t e
zamen 131474 pikols, tegen slechts 108 505 in ^ 7 3 .
Hot koffij transport geschiedde overal vry geregeld en gaf'
geen aanleiding tot bemerkingen.
Op do te Padang gehouden driemaandelijksclio kofïijvoilingen werden de volgende prijzen bedongen:

In stede van pelmolens zijn thans in de Padangsche
Bovenlanden eene menigte kleine pclmachines in gebruik,
dio, hoezeer van eenvoudige constructie, goed werken en
voel handenarbeid besparen. Zij bestaan uit houten met
ijzer beslagen stampers, die door middel van een watorrad
in verticale rigting worden bewogen. Alleen in Mandholing en Ankola zijn nog 8 pelmolens in gebruik.
Ter bevordering van verbeteringen in den inlandschen
landbouw, heeft de Kegering aan don hoofdonderwijzer
bij de kweekschool to Fort de Koek opgedragen om, met
medewerking van den inlandschen onderwijzer aan dio
school, eene Maleische vertaling to vervaardigen van het
door den adviseur-honorair K. F . HOLLE uitgegeven tijdschrift: n De vriend van den Javaanschen landman".
(Vlg. blz. 176.)
Klappers.
Zoowel in de Padangsche Benedenlanden
als in Tapanoeli, waar z;j voor weinige jaren schier niet

IMS.

VEILINGEN.

Soort

koffij.

Junij

. . . . . .

Te zamen.

.

.

Gemiddeld

Hoeveelheid

der

DATUM.

1874.

Hoeveolbeid

por pikol.

in pikols.

1ste

20 400

2do

1000

40 770

1ste

26 800

1430 710

[ 2de

1000

42 040

lsto

28 400

1 654 220

2de

1 600

69 820

1ste

22 600

1557 910

f

1 030 180

2de

800

42 090

1ste

98 200

f 5 673 020

2de

4 400

194 720

102 600

f 5 867 740

De Mandheling- en Ankoln-koffij is van superieure kwaliteit en behaalde op de veilingen doorgaans de hoogste
prijzen.
Volgens opgave van de kamer van koophandel en nijverheid te Padang werden in 1874 van daar uitgevoerd 128 557
pikols koffij, (waaronder begrepen is het product uit
do Korintji-eilanden, uit Bonkoelen en uit de Atjehsche
havens aangevoerd), en werden daarvan bestemd naar
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f

18 800

40,77

800

33 220

23 800

1 428 400

60,02

1600

61 020

40,01

40 000

2 083 910

52,''9

800

24 520

30,65

42,04
58,24 >
43,63'
68,93 *

f

1 ('75 180

f

57.19
41,52 5

39 200

2 218 100

57,35

52,61

4(0

13 600

34,00

57,77

121 600

f 6 835 590

3 600

135 360

125 400

f 6 970 950

44,25 5
f

per pikol.

50,50
53,38 4

f

ia pikols.
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Amerika 99 376 pikols, naar Nederland 24 842 pikols en
naar J a v a 4 339 pikols (1).
(1) Van het Indisch Bestuur z,ün ditmaal geene opgaven ontvangen omtrent den uitvoer van koltij en de landen van bestcunning.
Omtrent de in het vorig verslag, bladz. 209, aangewezen aanzienHjke verschillen tussehen de cijfers van liet bestuur en die
van de
kamer van koophandel, werden in October 1874 inlicht:ngen van
de Indische Kegering verzocht, maar deze zl)n nog niet verstrekt,
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Bijlagen.

Koloniaal verslag van 1 8 7 5 .
Tabak. De in de Padangsche Bovenlanden genomen
proeven niet Havunoah-tabakzaad beantwoordden wegens do
onguiiHtige woersgostoldheid niet aan de vorwnohling ; ovenwel zullen nieuwe proeven nog moeten uitmaken of do
teelt van dit gewas door zaadverwissoling niet voor vorbet( ring vatbaar ia.
Muscaatnoten. De hooge prijzen, welko dit product op
de markt bebaaldo, strekten der bevolking tot nanmoediging om zicb meer op deze cultuur toe to leggon. Geregelde
aanplantingen worden thans, behalve in de Padangsche
Bovenlanden, rondom het meer van Manindjoe en in de
X I I I en I X Kotta's, ook aangetroffen in de afdeeling P r i aiiian en in de zuidelijke afdeeling van Padang.
Do productie, wier bedrag niet mot zekerheid bepaald
kan w o r d e n , viel niet zoo ruim uit als in 1873.
De uitvoer van de zuidelijke afdeeling van Padang bedroeg ruim 284 pikols noten en 28 pikols foelie.
Gambier. De oogst was in de afdeeling Limapoeloe
Kotta buitengewoon gunstig. Het product werd grootendeels voor uitvoer naar Padang en Priaman door Chinesche handelaren opgekocht, 'He voor de goede soorten
van f 7 tot f 9 de 10 000 schijfjes betaalden. De mindere
soorten worden naar de Oostkust uitgevoerd.
Indigo. In de Ommelanden van Padang leggen enkele
Pkiiopeanen en Chinezen zich op de indigotoelt toe. Van
de productie, welke gedeeltelijk ter plaatse voor het verwen van lijnwaden wordt gebezigd, zijn gedurende 1874
ruim 468 pikols naar Singapore uitgevoerd, waar gemiddeld f 11 per pikol werd bedongen.
Kina. By het einde van 1874 waren in Tapanoeli aanwezig 413 welig opgeschoten kinaboomen. De particuliere
aanplanting te Prau Sorat is daarentegen geheel verwaarloosd en zal weinig of niets opleveren. In de Padangsche
Bovenlanden staan de overgebleven kinaboomen over het
algemeen gunstig..
Bosschen. Geheel vrijwillig werden gedurende 1874 in
de Danaudistricten (Padangsche Bovenlanden) geregelde
aanplantingen van goed timmerhout aangelegd. To Fort
de Koek is eene proef genomen met den aanplant van
eucalyptus globulus, welke volkomen slaagde.
Veeteelt. De binnenlandsche handel in vee is vrij aanzienlijk, daar men de gewoonte heeft om tegen den tijd
van het bewerken der sawah's ploegvee aan te koopen,
hetwelk na afloop dier bewerking weder van de hand wordt
gezet.
Over het algemeen was de toestand van den veestapel
bevredigend.
2°.

Ko/fij. Sehior overal in do borgstreken begint do berolking om en nabij do doUMMU kloiii') koffijaanplantingon
aan to leggon. Geregelde tuinen van eenig aanbelang
kwamen oeliter niet tot stand.
Muscaatiioten. Gedurende 1874 worden door een te
Houkoolen gevestigden Chinees nieuwe noten-aanplantingen
'jeprOifd met jonge plantjes, welko van Banda waren over;ebiagt. Van het wolslagen dezer onderneming zal misehieii grootendeols do instandhouding der cultuur in dit
ijewest afhangen.
Tabak. In de afdeeling Kroö wordt van de tabaksleelt veel werk gemaakt, vooral omdat het van die
treken afkomstig product, dat al de eigenschappen bezit
van de Kanau-tabak en onder dien naam naar Palembang
.vordt uitgevoerd, tegen f 47 por pikol gemakkelijk kan
worden van de hand gezet.
8°.

Lampongsche districten.

Rijst. In verschillende afdeelingen w e r d , in gemeen over!eg met de bevolking, eene betere regeling der werkzaamrieden op het veld ingevoerd. Eeuige proeven, in de afdeeling
Boemi-Agong genomen met het planten van sawahpadi,
gelukten volkomen, vooral op die velden welke voor het
MMt werden beploegd. De ladangs in de afdeeling ToeloengBawang stonden minder gunstig ten gevolge van den te
vroeg ingevallen regenmoesson.
Over hot algemeen viel de oogst goed uit; tegen 2BI 729
pikols in 1873, worden in 1874 ruim 295 000 pikols verkregen. De rijstprijzen liepen in de binnenlanden uiteen
van f 4,50 tot f 7,5'f en ter hoofdplaats Telok-Betong van
f 8 tot f 10 per pikol.
Peper. Uitgezonderd in de afdeeling Sepoetih, waar do
bevolking zich meer met het inzamelen der boschproducten
bezig houdt, is deze winstgevende cultuur in dit gewest
nog de meest gewilde. Overal waar de gronden eenigszins
daarvoor geschikt zijn, worden nieuwe peper-aanplautingen
aangelegd. De uitvoer uit de afdeelingen Sekampong en Semangka bedroeg 3796 pikols, tegen slechts 1250 pikols in 1873.
Koffij. De teelt van dit product onderging weinig uitbreiding. De oogst in de afdeoiingen Sepoetih, Sekampong
on Semangka bedroeg respectivelijk 9 3 , 287 en 93 pikols
inferieure koffij, tegen 7 5 , 190 en 109 pikols in 1873.
Katoen. De in de Masoedji-streken genomen proeven
met het zoogenaamde Sea-island katoenzaad (zie het vorige
verslag, bladz. 210) mislukten geheel. Van de inheemsche
eoorten was de oogst echter bevredigend.

Benkoelen.

Hijst. Ofschoon de rijstcultuur in dit gewest in den laatsten tijd merkbaar is vooruitgegaan, zullen nog velo en
groote moeijelijkheden te overwinnen zijn vóór dat zij de
uitbreiding verkrijgt waarvoor zij vatbaar is. De bevolking,
gehecht aan hare oude gewoonten, plant zelden meer aan
dan bij een matigen oogst voor eigen behoefte wordt
noodig geacht. Eene verandering ten goede, ten gevolge
van de ongunstige oogsten in voorgaande j a r e n , wordt
echter thans reeds waargonomen. Behalve in Mokko-Mokko,
waar de aanhoudende droogte aan de jonge aanplantingen
groot nadeel toebragt, was de rijstoogst overal bevredigend.
Alleen in de afdeoiingen Seloema en Ommelanden moest
nog van bestuurswege gedeeltelijk worden te gemoet gekomen in de schaarschte aan dit voedingsmiddel, welke
voornamelijk wordt toegeschreven aan de verwaarloozing
der velden gedurende en nog lang na den onrustigen toestand in 1873.
De rijstprijzen verschilden naar gelang der plaatsen van
f 4 tot f 13 per pikol.
zoodat de vraag, te dezer zake gedaan in het verslag der Commissie
van Rapporteurs uit de Tweede Kamer betreffende het vorig koloniaal verslag (bladz. 9), nog niet kan beantwoord worden.

4".

Palembang.

Rijst. Behalve in de Redjang viel do rijstoogst in dit
gewest bijzonder gunstig uit. De vele regens in den droogen
moesson bemoeijelijkten zeer de geregelde bewerking der
ladangs, zoodat eono mindere uitgestrektheid, dan ai,der»
liet aeval zou zijn, voor den nioaweu aanplant gereed
kwam. De gemiddelde rijstprijzen waren in do bovonstreken
i' 6,50. in do benedenlanden f'5,50 en ter hoofdplaats
Palembang f 7,50 por pikol. De uitvoer bedroog ongeveer
13 000 pikols rijst.
Koffij. Ook in 1874 onderging de koffijcultuur in de
bovenlanden eene aanmerkelijke uitbreiding. De productie
bedroeg 13 000 pikols tegen slechts 9757 in 1873.
Kina. De kina-aanplanting te Bandar (Pasoemah) gaat
vooruit; thans worden aldaar ruim 600 jongo boomen
aangetroffen
Katoen. In de beneden-afdeelingen , maar voornamelijk
in de Ogan-districten, wordt van deze cultuur veel werk
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gemaakt De productie was zeer aanzienlek, maar haar
juiste bedrag kan niet met genoegzame zekerheid worden
opgegeven.
Veeteelt. De veestapel, welke in dit uitgestrekt gewet-t
van geringe boteekenis is, bestond bij hot einde van 187•)
uit slechts 188 paarden, 146 runderen, 9434 buffels, 1M
schapen en 15 156 geiten.
5°.

Sumatra's Oostkust.

Rijst en tweede gewassen. In den loop van 1874 werd
eene hoeveelheid Java-zaadpadi aan den resident van dit
gewest gezonden ter verdeeling onder de bevolking dei
verschillende landschappen. Do uitslag der genomen proo
von is evenwel nog niet bekend.
Ofschoon do oogst van 1874 over het algemeen gunstig
uitviel, was het verkregen product niet geheel toereikend
voor do eigeno behoefto der bevolking, zoodat van di
landschappen Panei, Bila en Apsahan, waar van den rystbouw meer werk wordt gemaakt, ruim 120 000 pikols naar
de andere afdeelingen moesten uitgevoerd worden.
Ook van Singapore en Malakka werden belangrijke
hoeveelheden rijst, tot gemiddeld f 8,50 per pikol, te Bengkalis en Deli aangevoerd.
Peper. Omtrent deze cultuur, welke vooral in het
noordelijk gedeelte van dit gewest een zeer belangrijken tak
van volkswelvaart uitmaakt, valt weinig toe te voegen aan
hetgeen daarover in het vorige verslag (bladz. 211) isaangeteekend. Vertrouwbare gegevens omtrent de hoegrootheid der jaarlijkscho productie zijn moeyelyk te verkrygen van de verschillende hoofden en vorsten.
Klappers.
Sedert do aanhoudende twisten der vorsten
onderling hebben opgehouden en sedert zij de bevolking
niet meer willekeurig doen verhuizen, is de aanplant van
klapporboomen belangrijk toegenomen. Tot nu toe is echter üutoe Bara nog het eenige district van dit gewest,
van waar naar de omliggende landschappen olie en klappernoten worden uitgevoerd.
De prijzen der noten verschillen naar gelang 'der plaatsen van f 8 tot f 15 de 100 stuks.
Sago. De groote hoeveelheden sago, die gewoonlyk ii
ongezuiverden toestand van dit gewest naar Singapon
worden uitgevoerd, zyn meest afkomstig van de eilandei
vóór de monding der Siakrivier, waar de teelt van dez»
palmsoort aan de bevolking een middel van bestaan oplevert
In den regel wordt de sago op de plaats zelve gekocht
door Chinezen , die een dollar per boom betalen. De uitvoer van 1874 wordt geschat op 30 000 pikols.
Europesche landbouwnijverheid. In bijlage VV wordt een
overzigt gegeven van de landbouw-ondernemingen , die
bij het einde van 1874 in Deli, Langkat en Serdang gevestigd, of voor wier vestiging contracten met de vorsten
gesloten waren, en worden omtrent de cultuur, de prodnctio en de werkkrachten bij die ondernemingen, welke
reeds in exploitatie gebragt zijn, de aan de Regering bekend geworden bijzonderheden vermeld.
De oogst van tabak bedroog by 13 ondernemingen in
Deli, waarvan opgaven ontvangen zijn, 16 037 pikols,
bij 3 ondernemingen in Langkat 2050, en bij 4 in Serdang 1555 pikols; dus bij 20 (1) ondernemingen 19 612
pikols. Tabak is verreweg het voornaamste, maar toch
niet het eenige product van de ondernemingen ter Oostkust
van Sumatra. Men treft daarop ook klapperaanplantingen
a a n , terwyl verscheidene ondernemers, vooral in Deli,
zich aan de cultuur \ a n muscaatnoten wijden. Evenwel
is de productie der jeugdige aanplantingen nog van weinig
beteekenis. Do oogst bedroeg slechts 100 pikols noten,
die alleen wegens de minder zor^uildigo sortering riO£
niet met de Banda-noten kunnen weiiijv^ren.
(1) Er z;jn, naar het sclijjnt (zie kolom „Aanirieikingen" in bijlage W ) , nog ilechti 'J.'i ondernemingen in exploitatie. VanSaQii
geene opgaven ontvangen; by twee van den bedroeg <le t.ii>;.Usproductie in 1873 825 pikols; bQ de derde (Hedertrarg ia Deli) schijnt
geen tabak, maar koltij en peper te worden geplant.

Bij de 22 ondernemingen, omtrent wier werkkrachten
opgaven ontvangen zyn (zie bijlage V V ) , waren by het eind
van 1874 4476 Chinesche, 459 Klingalesehe en Hindooscho
en 316 Javaansche arbeiders in dienst. De aanwerving van
Chinesche arbeiders gaat nog sloods met moeijolljkhedon
gepaard. In het afgcloopen j a a r was de emigratie uit
China naar de Straits geringer dan gewoonlyk, en sedert
aan de gestadige onlusten in do inlahdsche staten op de
kust van Malakka door de krachtige tusschenkonut van
het bostuur der Straits Set t lemen ts een einde werd gemaakt, begaven zich de Chinesche emigranten In groöter
getal dan vroeger derwaarts om in <le tintnijnen te werken.
De omstandigheden waren dus voor de planters ter Oostkust van Sumatra niet gunstig. EVenwel nam het aantal
Chinescbo arboiders op de ondernemingen toe, en het schy'nt
dat de booze geruchten, in het belang der tin-ontginningen
op Malakka verspreid aangaande de bejegening der koelies
door de planters, weinig geloof meer vinden.
Van de ordonnantie van 16 February 1875 (Indisch
Staatsblad n". 59), waarbij bepalingen werden uitgevoardigd ter voorkoming van misbruiken bij de inhuring van
koelies, is reeds melding gemaakt op bladz. 70 en 79.
Over de concessie tot het delven van tin-erts en het
ontginnen van woeste gronden, door den Sultan Van Siak
aan eenige Bataviasche ondernemers verleend, is reeds
een woord gezegd op bladz. 18; daarover wordt nader
gehandeld in afd. I I van dit hoofdstuk.
Veeteelt. Daar do natuurlijke gesteldheid van den grond
in dit gewest eene eenigszins belangrijke uitbreiding van
den veostapél onmogelijk maakt, moet steeds door aanvoeren van buiten in de algemeene behoefte aan slagt- en
pluimvee worden voorzien.
6°.

Riouw en onderhoorigheden.

Rijst. De oogst van de in 1873 beplante sawahvelden
(zie het vorig verslag blz. 2t2) beantwoordde niet geheel aan
de verwachting, want ofschoon het te veld staand gewas een
gunstig aanzien h a d , waren de aren voor een groot gedeelte
leeg. Evenwel worden de proeven met de natte rijstcultuur
voor rekening van den Sultan voortgezet, en reeds zijn 40
bouws saw'ah's door de van Buitengoï-g aangevoerde arbeiders
aangelegd. Van deze arbeiders (58 in getal) zijn er reeds
15 met Linggasche vrouwen gehuwd; men hoopt dat zich
op deze wyze in Lingga een kern van landbouwers vormen
en dat mettertijd de natte rystbouw er inheemsen worden
zal. De Sultan heeft den wensch te kennen gegeven om het
aantal Javaansche arbeiders op te voeren tot 100; in hoeverre dit is kunnen geschieden, is nog niet gebleken.
In stede van de tot nu toe gevolgde ligte bewerking met
den patjol, waaraan grootendeels het mislukken Van den
oogst wordt toegeschreven, zouden in dit j a a r proeven genomen worden met eene diepere beploeging van den grond.
Daartoe zyn in November 1874, op verzoek en voor rekening van den Sultan, 20 buffels van Batavia naar Lingga
gezonden.
Nog verdient vermelding dat gedurende 1874 ÏOO veel
mogelijk het systeem HOLLE bjj het uitzaaijen en uitplanten
der padi is gevolgd.
Gambier en peper. In de afdeelingen Lingga en Znid
Bintang werden in het afgeloopen j a a r ruim 250 nieuwe
gambiertuinen aangelegd. Voor gambier en peper werden
weder goede prijzen bedongen (gambier 1ste soort f 18,
2de soort f 1 3 , witte peper f 3 7 , zwarte f 24 per pikol).
Sago. Het sagokloppen in deze residentie laat, evenals
de wijze van bereiding, nog veel te wenschen over, hetgeen natuurlyk terugwerkt op de hoedanigheid van het
product, dat meerendeels door handelaren van Singapore
wordt opgekocht.
Klappers.
Do klappcrteelt onderging gedurende 1874
schier geene uitbreiding. Het product wordt vooral op
ttiouw van de hand gezet.
Bosschen.

Omtrent de bosschen in den Lingga-archipel
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wordt weder, gelyk in vroegere jaren (zie het verslag van
1871, bladz. 197) gemeld dat zij langzamerhand vurdwijnen, ten gevolge van de zorgelooze wijze waarop
door de inlandsche vorsten met den grond wordt gehan>deld en van de zoo veel hout verslindende gambier- en
pepurcültuur. Onlangs is dezerzijds bij do Indische Regering met nadruk de vraag ter sprake gebragt, of het
niet mogelijk zou zijn om aan do ontwoudingen paal en
perk te stellen. Al heeft het Gouvernement zich bij het
contract met den Sultan geen ander regt ton opzigte der
bosschen voorbehouden, dan dat om er voor eigen behoeften hout te kappen, zoo is toch misschien door den invloed
der Europesche ambtenaren, die sinds 1869 (Indisch Staatsblad n°. 75) in verschillende gedeelten van den LinggaKiou w-archipel gevestigd zijn, eene verbetering in den
bestaanden toestand aan te brengen,

7*. Banka.
Hijst. Ofschoon de uitkomsten, verkregen van de nabij
de militaire versterkingen ter hoofdplaats Djeboes aangelegde sawahvelden (zie het vorig verslag bladz. 212), geenszins onbevredigend zyn, blijft de bevolking voor alsnog
ongezind om zioh op den natten rijstbouw toe te leggen;
de rijstteelt op ladangs onderging in het afgeloopen jaar
eenige uitbreiding. Tegen eene productie van 93 056
pikols padi in 1873, werden in 1874 ruim 115 848 pikols
geoogst. De prijzen verschilden voor padi van f 4,50 tot
f 5,30 en voor rijst van f 8,50 tot f 10,85 per pikol.
Klappers.
Gedurende 1874 werden weder ruim 3400
klupperboomen bijgeplant, zoodat bij het einde van het jaar
ongeveer 122 900 boomen aanwezig waren, waarvan 38 983
vruchtdragende en 83 916 jonge. Voor de noten werd van
f 5,50 tot f 6,50 de 100 stuks, voor de olie (even als in
1873) f 40 per pikol betaald.
Gat/tbier. Wegens de aanzienlijke afschrijvingen, welke
geenszins in verhouding stonden tot de bijplantingen gedurende 1874, waren brj het eiirde van dat jaar slechts
1177 740 gambierheesters aanwezig, tegen 1187 224 in
1873. De productie daalde dan ook tot 201 pikols of 17
pikols minder dan die van den voorgaanden oogst. De uitvoer bedroeg ruim 95 pikols, gelijk in 1873.
Beschproducten. Het juiste cyfer van uitvoer der verschillende boschproducten kon, wegens gemis aan de noodige gegevens, niet worden genoemd. Van de 16 600 in
exploitatie zynde bijonnesten werden verkregen 387,44
pikols honig en 143,39 pikols w a s , waarvoor respectivelyk
f' 12,50 en f 150 per pikol werd besteed.

9°.

Wester-afdeeling van Borneo.

Rijst, enz. Nieuwe ontginningen op groote schaal
hadden gedurende 1874 niet plaats; en daar zoowel door
de Chinezen en Boeginozon als door de inlandsche landbouwers in dit gewest zelden meer geplant wordt dan voor
eigen gebruik noodig wordt geacht, moesten, ter voorziening in de algeraeeno behoefte, aanzienlijke hoeveelheden
rij«t van Singaporo worden aangevoerd.
In de afdeeling Montrado, waar nog do meeste van den
regen afhankelijke sawahvolden worden aangetroffen, werd
de productie op ruim 88 360 pikols rijst geschat, tegen
slechts 33 380 pikols padi in Sambas.
Niettegenstaando du in deze afdeeling en in Melionw
genomen proeven met den aanleg van sawah's minder
gunstig zijn geslaagd, laten de vorsten dier landschappen
zich daardoor niet ontmoedigen in hunne pogingen om dun
natten rijstbouw bij de bevolking ingang te doen vinden.
Kofflj. In navolging van het voorbeeld van den Panembahan van Mampawa (zie het vorig verslag, bladz. 213)
worden thans door een ondernemenden Arabier ook pogingen aangewend om de koffijcultuur in de afdeeling Pontianak in te voeren. Ten einde dat voornemen zooveel
mogelijk in de hand te werken, werden van regeringswege
340 000 uitgezochte koffijpitten uit de Preanger regentschappen naar de Wester-afdeeling van Borneo gezonden,
die, luidens de laatste berigten, goed zijn opgekomen.
Suiker. Het in do laatste jaren in dit gewest ingevoerde
Japara- of zwart suikerriet (zie bladz. 248 van het verslag
van 1873) is bij de bevolking niet bijzonder gewild, omdat
de rietstokken te dun opschieten en over het algemeen te
hard van schil zijn. In de afdeeling Tajan legt de bevolking zich meer toe op de bereiding van arèn-suiker,
welke vooral in de ^Boven-Kapoeas-streken gereeden aftrek
vindt.
Veeteelt. Aan het plan om den gouvernements-veestapel
op te ruimen (zie vorig verslag, bladz. 213) is gevolg gegeven. Daar reeds sedert eenige jaren in de levering van
vleesch voor de garnizoenen in dit gewest bij uitbesteding
kan worden voorzien, en het mogelijke is gedaan om de
veeiökkerij bij de bevolking aan te moedigen, bestond er
geene reden meer voor het aanhouden van vee door het
bestuur De bevolking legt zich intusschen weinig op de
veeteelt toe. Uitgezonderd een klein aantal lastpaarden
in de afdeeling Montrado, worden in het gewest slechts
varkens en pluimvee met eenige zorg aangefokt.
10°.

Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo.

Rijst. Ofschoon de ook in 1874 genomen proeven met de
teelt van Java-zaadpadi in de afdeelingen Amosnthaij en
Martapoera over het algemeen gunstig zijn geslaagd , wordt
Hijst. De oogst viel buitengewoon gunstig uit; hij be- het door den resident betwijfeld of de bevolking wel aan
droeg ruim 18 458 pikols rijst tegen slechts 15 350.in 1873, deze padisoort, al blijft zy ook tegen verwachting onveren daar ook eene ruime productie van aardvruchten ver- basterd , de voorkeur zal schenken boven de inheemsche,
kregen werd, daalden de pryzen dor voedingsmiddelen die wel van mindere hoedanigheid i s , maar gewoonlijk
eene ruime en zekere productie afwerpt. De geheele padiaanmerkelijk.
Het aanleggen van nieuwe ladangs moest gedeeltelijk oogst in dit gewest wordt geschat op ongeveer 540 00»
worden gestaakt, dewyl de regenmuesson te vroeg inviel, I pikols , welke door de landbouwers uitsluitend voor eigen
zoodat voor den nieuwen oogst de gewenschte uitgestrekt' gebruik wordt aangewend. Ten behoeve der militairen en
van het grootste gedeelte der bevolking op de hoofdplaatheid niet geheel in gereedheid kon worden gebragt.
Omtrent de genomen proeven met den aanleg van sawahs sen werden 21 573 pikols rijst van Java ingevoerd. De
nabij de hoofdplaats Billiton (zie vorig verslag, bladz. 212) j prijzen verschilden van f 6 tot f 9 per pikol.
zyn geen nadere berigten ontvangen.
Katoen. Uitgezonderd in het district Tabalong, waar
Klappers. Deze cultuur wint ook in dit gowest meer en de oogst vrij bevredigend uitviel , hebben de katotn-aanmeer veld, nu do bevolking de groote voordeelen leert p'.trtingi n in de afdeeling Amoenthay wegens do regt r;kennen die daaraan verbonden zijn. Bij het eind van 187 I , e '\:e weersgesteldheid belangrijko schuiertleden, zoodat
slechts eene geringe productie verkregen werd.
waren aanwezig 147 114 klapperboomen, jtegen 140 7^;
in 1873.
Klnppers. De teelt van deze pti'msoort wordt gaandeweg
Sago en andere palmsoorten. Tegen 20198 sago-,18f.07 nil ebreid. Al en i'i de afdeeling Martapoera, waar de
o na plan ingi woi n aangi troffen, foliijnt do grond
arèn-, 5b'J8 olie- en 55405 pinangboomen in 1873, waren n
bij het einde van 1874 aanwezig 20 G30 sago-, lo'Jbl a i è n - , zic.i binder v. >r deze cultuur to eigene,i. Do invoer van
oiie, voornamelijk van Saleyer, Sumanap (Madura) en
7164 olie- en 65 223 pinangboomen.
8°.

Billiton.
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Bali, bedroog slechts 50 pikols en zal jaarlijks nog vormindoron, nu ook bij de bevolking het gebruik van petroleum
toeneemt.
Boschproducten. Behalve do menigte goodo houtsoorten ,
die vrü door de bevolking aangekapt on tegen lioogo prijzen
verkocht worden, loverden do uitgestrekte bosschen in dii
gewest 8toods eene grooto verscheidenheid van producten
o p , welker inzameling voor haar modo een rijke bron
van inkomsten was. Evenwel boginnon in volo stroken
de bosschen uitgeput te r a k e n , vooral wat fijno rottan,
getah portja en getah balan betreft. Bij vernieuwing zijn
aan de hooiden wenken gegoven om to trachten de ruwe
wijze van inzameling, dlo tot dezen ongewenschten toestand heeft geleid, zooveel mogelijk tegen te gaan.
11°. Gouvernement van Celebes en onderhoorighoden.
Rijst en djagong. Het invallen van den regenmoesson
gedurende den oogsttijd deed een gedeelte van don oogst
verloren gaan, zoodat in de gouverneinents-landen slechts
572 079 pikols rijst werden verkregen tegen 589 400 pikols
in 1873. De geoogste hoeveelheid djagong was evenwel
zoo aanzienlyk dat er geen vrees bestond voor gebrek aan
levensmiddelen, te minder, daar tegen oen invoer van
79 496 pikols , ter waarde van f 537 270 , niet meer dan
39 258 pikols , ter waarde van f 269 6 5 8 , werden uitgevoerd. De gemiddelde padi-prijs w a s , even als in 1873,
f 7 per pikol.
Klappers. Over het algemeen werden de bestaande klapper-aanplantingen ook gedurende 1874 meer en meer uitgebreid. Op hot eiland Saleijer steeg hot aantal vruchtdragende
booroen van 191700 tot 192 250 en dat der jonge boomen
van 69 300 tot 70 100; in de overige afdeelingon werd het
aantal klapporboomen van 195 000 op ruim 221 200 gobragt.
Van genoemd eiland werden uitgevoerd 694 500 klapperr.oton en 4071 vaten olie ter gezamenlijke waarde van
t 98 0 8 1 , tegen f 96 097 voor beide artikelen in 1873.
De prijzen van olie verschilden te Makassar van f 40
tot f 45 het vat, die der noten van f 5 tot f 6 de 100
stuks.
Koffij. Ofschoon de weersgesteldheid gedurende 1874
voor deze cultuur weinig te wenschen overliet, viel de
oogst, uitgezonderd in de Zuiderdistricten , tegen verwachting minder gunstig uit. In de Noorder-, Zuider- en Oosterdistrieten werden respectivelijk 4 4 6 , 27 175 en 24 010
pikols koffij verkregen tegen 4 6 5 , 24704 on 28547 pikols
in 1873. Ook in de verschillende vorstenlanden was de
productie weinig bevredigend , zoodat de uitvoer van Makassar, tegen 83 857 pikols ter waarde van f 5 044 578 in
1873, niet meer bedroeg dan 60 795 pikols voor eene waarde
van f 3 030 747.
De opkoopers betaalden in de binnenlandon: in de Noorderdistricten f 3 2 tot f 4 0 , in de Zuiderdistricten f 20 tot
f 30, in de Oosterdistricten f 38 tot f 4 5 , terwijl ter
hoofdplaats Makassar f 46 tot f 48 voor den pikol word
gegeven.
Kina. De berigten aangaande don toestand dergouvornements-kiDaplantingen te Lokka (Zuiderdistricten) en te
Atjé (Noorderdistricteu) luiden over het algemeen zeer
gunstig Op eerstgenoemde plaat* werd reeds zaad gewonnen en werden nieuwe plantsoenen aangelegd, waarvan
echter nog weinig te zeggen valt.
Suiker. Het product van de klei» i uitgestrektheid gronds,
die voor 1874 met suikerriet was beplant, werd grootendeols in do fabrieken te Bat'-o-Bassi en te Mariso verwerkt, daar do twee andere fabrieken in dit gewest, te
Batoe-Batoe on te Matjini Aijo, wegens belangrijke reparatien schier geheel stil stonden. Tegen 3833 pikols suiker
in 1873 werden nu slechts 1235 pikols geproduceord,
waarvan voor Batoe-Bassi 494 en voor Mariso 741 pikols.
De uitvoer bedroeg 465 pikols tor waarde van f 8092.
Veeteelt.

Ten einde de veeteelt en de paardenfokkerij

in dit gouvernement z< o wel mogelijk op to bouron, hooft
do Indische Kogeiiig hare hulp verleend tot liet organiseren
van eene paarden» en veemarkt en van wedrennon tor
hoofdpiaats Makassar. Tot hot aankoopen der uit to loven
prijzen en het geven van volksfronten werd eene som van
f I.'JOO tor beschikking van den gouverneur van Celebos
gesteld.
Bij hot einde van 1874 werd do veestapel geschat op
14 315 paarden, 4f) 242 buffels on 1137 kooijen.
12'.

Menado.

Rijst. Ofschoon in dit gewest, buiten de vruchtbare
hoogvlakte van Tondano , nog vele en uitgebreide terreinen
worden aangetroffen d i e , ruim van lovend water voorzien,
slechts met betrekkelijk geringo moeite voor den natten
rijstbouw zouden zijn dioustbaar to maken, schijnt de
bevolking toch min of meer op te zien tegen den arbeid
dio voor het aanleggen van niouwo waterleidingen gevorderd wordt.
De bestaande irrigatiewerken in het district |Tondano
zijn nog te gebrekkig om het overvloedige water uit het
hoog gelegen meer v an dien naam af te voeren , waardoor
do meeste sawahvelden in den orutrek schier in moerassen
(sawah bonorowo) worden herschapen.
Eene in 1874 voorgenomen uitdieping van de Tondanorivior ter verkrijging van een lageren waterstand moest,
negens het uitbreken van de cholera, tot geschikter tijdstip worden uitgesteld. Intusschen werden in de distdclen Tondano en Belang ruim 321 bouws voor sawah's
geschikt gemaakt.
De padi-oogst bedroeg ongeveer 742 250 pikols (tegen
073 300 in 1873) en zou waarschijnlijk nog ruimer zgn
uitgevallen, ware niet door de uitgebroken ziekte gebrek
'nu handen voor don oogst ontstaan.
In afwijking van de tot nu toe gevolgde wijze van uit:aaijing der padi — dadel ijl; op het veld — waardoor
>peenhooping van plantjes moeijelijk te voorkomen i s ,
.verden onder toezigt der cultuur-opzigters proeven genoinen met ijle overplanting van vooraf gekweekte bibiet.
Meer en meer komt ook in dit gewest het gebruik van
•nessen (ani ani) bjj het oogsten in zwang, en het is te
'verwachten dat do oude plukwijze spoedig geheel zal worlen verdrongen.
Wegens de minder gunstige weersgesteldheid was de
jogst in de afdeeliog Gorontalo weinig bevredigend; hij
jedroeg slechts 217 530 pikols padi tegen 221 700 in 1873.
Ten gevolge der aanzienlijke uitvoeren naar de Molukken en naar Manilla stegen ,de rijstprijzen ter hoofdplaats
Menado van f 5 tot f 7.50 per pikol, terwijl in de binnenlanden een pikol padi van f 1.75 tot f 3 gold.
In do Gorontalosche landschappen liepen de rijstprijzen
<:eer uiteen, naar gelang der plaatsen werd f 2.50 tot
t' 10 per pikol betaald.
Tegen een uitvoer van 616 pikols werden ruim 850
pikols rijst ter hoofdplaate Gorontalo ingevoerd.
Miloe (djagoeng). De miloe-oogst viel zoowel in de Minahassa als in Gorontalo zeer gunstig uit; bij bedroeg in de
beide afdeelingon respectivelijk 368 en 50 millioen vruchten tegen 338 en 3» millioen in' 1873.
De prijzen verschilden ter hoofdplaats Menado van f 3
tot f 3.50 <le 1000 klossen, in de binnenlanden van f 2
tot f 2.50 en in de Gorontaloscho landschappen van f 1.25
tot f' 8.
Sago. Uitgezonderd in het district Tonsawang, waar
'ie bevolking de sago als voedsel boven de rijst stelt,
wordt doze palinsoort in de Miuahassa schier uitsluitend
geteeld om hare bladeren , die als dakbedekking zeer getocht zijn.
De aanplant vermeerderde slechts met 3800 boomen en
bedroeg op hot einde van 1874 ruim 353 600 stammen.
Tegen 47 690 in 1873, waren bij het einde van 1874 in
de afdeeling Gorontalo aanwezig ongeveer 52 870 sagoboomen. De aanvoer ter hoofdplaats Gorontalo bedroeg
2150 pikols sago togen 3120 pikols in lb73.
Even als toen bleef de prijs gemiddeld f 2,50 per pikol.
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Kuf/ij. Omtront den uitslag van het in hot vorig vorslag (blz. 215) bedoeld onderzoek naar don toestand der
koflijcultuur in du Minahassa zijn nog geeno berigton ontvangen.
Het aantal koffijboomon, dat in 1«73 ongeveer 9 995 900
bodroeg, vermindordo met ruim 44 500.
Ten gevolge van hot verpligt onderhoud steog de oogst
tot ruim 16 000 pikols, tegen slochts 10 784 in 1878. Voor
de kolïijcultuur waren beschikbaar 22 139 huisgezinnen,
tegen 22 034 in 1873.
In de afdoeling Gorontalo werd aan deze tooit weder
eene aanzienlijke uitbreiding gegoven, waardoor het aantal
boomen van 807 800 in 1873 tot ruim 1036 700 klom.
Het product, dut aldaar gemeenlijk in de roode schil door
Chinesche handelaren wordt opgekocht en bereid, bedroog
720 pikols, tegen 530 in 1873. De marktprijs verschilde
van f' 25 tot f 40 per pikol bereide kotfij.
Cacao. Deze voorheen zoo bloeijendo cultuur gaat in de
Minahassa langzamerhand achteruit, ten gevolge van de
in vorige verslagen besproken ziekte in het gewas. Alleen
in het district Ponosakan stonden de aanplantingen over
het algemeen redelijk; aldaar werden 35 pikols, in de
andere districten 33 pikols geoogst. De pryzen verschilden
in de binnenlanden van f 35 tot f 60 per pikol, terwijl
ter hoofdplaats Menado f' 100 werd bedongen.
Ook in de afdoeling Gorontalo verkeeren de eacaotuinen in kwijnenden toestand, zoodat ook d a a r , met uitzondering van de jonge aanplantingen in de strandnegorijen van het landschap Bone en in de Tomini-landen,
van deze cultuur weinig voordeel wordt verkregen. De
oogst bedroeg niet meer dan nagenoeg 1500 pikols (waaronder 1030 van de Tomini-landen) tegen ruim 2066 pikols
in 1873. Ter hoofdplaats Gorontalo varieerden de prijzen
van f 45 tot f 70 per pikol.
Klappers. De klapperteelt gaat in de Minahassa niet
vooruit. Het aantal boomen, dat in 1873 ruim 608 800 bedroeg, verminderde gedurende 1874 met ongeveer 3500
stammen. Even als in 1873 golden de noten van f 1 tot
f 2,25 de 100 stuks, terwijl voor de olie f 9 tot f 25
per pikol werd betaald.
Gunstiger heet de toestand in de afdeeling Gorontalo.
Tegen 234 600 in 1873, waren op het einde van 1874 in
de verschillende landschappen aanwezig ruim 261 950 boomen. Naar Java en Makassar werden uitgevoerd 6360
noten en 465 pikols olie tegen 9600 noten en 416 pikols
olie in 1873. Ter hoofdplaats Gorontalo werd van f 1,50
tot f 2 voor de 100 noten en f' 12 tot f 14 per pikol olie
betaald.
Muscaatnoten. Aangaande den toestand der muscaatnotenaanplantingen in de Minahassa luiden de berigten gunstig.
Thans buiten eenige inmenging van het bestuur gedreven,
wordt deze zoo gemakkelijke cultuur meer en meer uitgebreid, zoodat op het einde van 1874 roeds ruim 197 860
boomen aanwezig waren tegen slechts 135 000 in 1878.
De verspreide aanplantihgen in de afdeeling Gorontalo
vermeerderden met 216 boomen, waardoor het aantal boomen op 1054 stuks werd gebragt.
Preanger boonen. De verpligte levering dezer boonen voor
het marine-departement is ingetrokken; ruim 160 pikols
werden in 1874 voor het laatst opgebragt.
Kina. De jonge kina-aanplantingen in dit gewest verkeerden in vrij goeden toestand. Van nieuwe zaden (calisaja),
in 1873 van J a v a aangevoerd, werden alleen in Gorontalo
goedo planton verkregen; in do Minahassa ontkiemde het
zaad wel, doch de plantjes stierven spoedig.
Tabak. Ofschoon van den uitslag der in het district
Tonsea genomen proeven met de teelt van kooltabttk voor
de Kuropesche markt (zie bladz. 215 van het vorig verslag)
by de Kégering niets bekend is, schynt het toch dat ze
niet ongunstig zyn uitgevallen, daar ook het districtshoofd
van Laugowan dergelijke proeven wenscht te nemen. Ten
einde hem in die pogingen te steunen, en meer algemeen
de tabakscultuur by' de bevolking aan te moedigen, zal van
Bijblad van de Nederlandiche Staats-courant. —

Java goud uitgozocht Kediri-tabukszaad naar Menado wordon verzonden.
In do landschappen Tinombo on Bongka (afdeeling Gorontalo) wordt jaarlijks zoer veol tabak verbouwd en naar
Donggula, Kajoli en Loowoe (westkust van Celobes) uitgovoerd. Do invoer ter hoofdplaats Gorontalo bodroeg
ruim 400 pikols, grootendoels afkomstig van do Tominilanden.
De prijzen verschilden van f 20 tot f 80 per pikol.
Katoen. Ten gevolge van het vochtige weder verminderdon de bestaande aunplantingon in do afdeeling Gorontalo
niet 5OS 351 heesters, zoodat op het einde van 1874, met
inbogrip van 189 925 heesters die gedurende dat j a a r
werden aangoplunt, slochts 652 000 boomen aanwezig w a r e n ,
waaronder ongeveer 200 000 vruchtdragende.
Aan ruwe katoen en inlandscho lynwaden werd voor
oeno waarde van f 9355 naar Menado en de Tomini-landen
uitgevoerd, tegen f 18 300 in 1873. De marktprys w a s ,
oven als in 1873, voor ruwo katoon f 8 en voor gezuiverde f 25 per pikol.
Veeteelt. De veestapel is gedurende 1874 toegenomen.
Terwijl in 1873 slechts 3878 paarden, 18 140 runderen,
197 585 varkens en 957 geiten en schapen in de Minahassa,
en 8449 buffels, 7350 paarden, 462 runderen, 29 varkens
en 14 570 geiten en schapen in de afdeeling Gorontalo
werdon aangetroffen, waren op het einde van 1874 aanwezig : in de eerste afdeeling 3693 paarden, 19 307 rundoren ,
210 272 varkens en 1013 goiten en schapen , en in do laatste
8641 buffels, 7933 paarden, 560 runderen, 12 varkens en
16 156 geiten en schapen.
De binnonlandsche handel in rundvee was vrij belangrijk; de pryzen verschilden van f 10 tot f 60 per stuk.
De in July 1874 te Tomohon (Minahassa) gehouden tentoonstelling slaagde boven verwachting en vond algemeene
sympathie by de bevolking. De bij die gelegenheid gehouden
veemarkt kenmerkte zich door een levendigen omzet.
Van Gorontalo werden naar Kema uitgevoerd 62 paarden,
die tegen goede prijzen van de hand gingen.
13°,

Amboina.

Kruidnagelen. De oogst van 1874 bedroeg ongeveer 5000
pikols, waarvan Vs door de Uliasser-eilanden werd opgebragt. De handel in kruidnagelen was zeer levendig, en
hoezeer de prijzen reeds gedurende de twee voorafgegane
jaren aanzienlijk waren gestegen , klommen zij in 1874 nog
tot f 50 a f 53 per pikol, in sommige streken der afdeeling Hila zelfs tot f 62 a f 65. By het einde van 1874
waren ruim 290 000 boomen aanwezig, waarvan 161 260
vruchtdragende.
Cacao. De toestand der cacao-aanplantingen verbeterde
niet; het bij hot einde van 1873 aanwezig aantal stammen
verminderde nog met ruim 3490, zoodat thans slechts
60 20H boomen overbleven. Tegen 290 pikols ter waarde van
f 23 200 in 1873, konden slechts 185 pikols ter waarde van
f 1 9 748 worden uitgevoerd, grootendeels naar Manilla.
Muscaatnoten. De teelt van dit product onderging weder eenige uitbreiding, waardoor het aantal boomen alleen
in de afdeeling Amboina tot 26 698 klom. De oogst viel
redelyk uit. Het geldswaardig bedrag van den uitvoer
gedurende 1874 bedroeg ruim f 26 613, waarvan f 20 739
alleen aan noten , togon f 16 150 aan noten en foelie in het
voorafgegane jaar. Even als toen verschilden de prijzon van
beide artikelen re.epectivelyk van f 80 tot f 100 en van
f 120 tot f 140 per pikol.'
Van do totale productie der Banda-eilanden, welker
juiste hoegrootheid vóór den afloop der verschillende werkzaamheden niet kon worden bepaald, waren bij het einde
van 1874 slechts 7740,32 pikols noten en 1939,76 pikols
foelie ter waarde van f 1 305 198 uitgevoerd , tegen respectivelyk 8790,84 en 2792,54 pikols ter gezamenlyke
waarde van 1 1 523 434 in 1873. De gemiddelde prys in
deze afdeeling bedroeg voor noten f 117 en voor foelie
f 206 per pikol.
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Klappen.
Volgens do ontvangen opgaven waren by bel
einde van 1874 in dit gewest, met uitzondering der Bandaoilandon , 247 717 vruchtdragende en 259 6112 jonge klapporboomen , tegen respectivelyk 242 581 on 208 439 in 1873. 1)
productie was voldoende ter voorziening in eigon behoefte ;
voor de noten werd van I .4 tol f 5 de 100 stuks besteed
Veeteelt. Van den gouvernements-veestapel werden gedurende 1874 voor f 3777 aan runderen verkocht, tegen
f 3 526 in 1873.
Tegen 2223 runderen, 18 paarden, 2112 schapen en
geiten en 1352 varkens in laatstgenoemd j a a r , waren hij
het einde van 1874 respectivelijk 1615, 2 3 , 1898 en 1251
van deze dieren aanwezig.
14°.

Ternate.

Rijst, sago en tweede gewassen. Daar de rijst als volksvoedsel in dit gewest over het algemeen weinig wordt
gewaardeerd, kan het geen verwondering wekken, dat do
teelt daarvan nog veel te wenschen overlaat en slechts
zeer langzaam wordt uitgebreid. Bovendien zyn de voorbereidende betrekkelijk zware werkzaamheden bij den aan leg van rystvelden weinig geschikt om de bevolking voor
dezen , voor baar nog schier onbekenden tak van landbouw
gunstig te stemmen. Zij teelt de rijst dan ook meer als
handelswaar dan tot eigen gebruik.
Het algemeen voedingsmiddel in Ternate is de sago,
welke alom zeer goedkoop te verkrijgen i s , en op de gewone wijze in langwerpige koeken geperst, langer en beter
dan eenig ander product bestand schijnt te zijn tegen uitwendige invloeden, hetgeen haar bijzonder geschikt maakt
om als proviand te strekken op verre togten.
Ook gedurende 1874 werden van de verschillende aanplantingen van veldvruchten en tweede gewassen genoegzame hoeveelheden voor huisselijk gebruik geoogst.
h'of/ij. Van de weinig beduidende koffijaanplantingen
op de eilanden Ternate, Tidore en Batjan, welke bij hut
einde van 1874 250 235 boomen telden , tegen 249 700 in
1873, werden ruim 80 pikols koffij verkregen, tegen
54 pikols in 1873.
Een nog jonge aanplant op het eiland Halmaheira moest
om geldelijke redenen worden prijs gegeven.
Specerijen. Volgens ontvangen opgaven waren bij bet
einde van 1874 op de verschillende eilanden aanwezig
156 228 muscaatnoten- en 7790 kruidnagelboomen, tegen
respectivelijk 134 100 en 7800 in 1873; het aantal cacaoboomen bedroeg 35 936 , en er werden ongeveer 245 pikols
muscaatnoten en 90 pikols cacao uitgevoerd.
Veeteelt. Van den kleinen over verschillende eilanden
verdeelden veestapel valt voor den landbouw weinig voordeel te trekken. Meer als slaglvee worden hier en daar
eoui0ro kudden runderen en geiten onderhouden.
15°.

Timor.

Wegens de aanhoudende droogte die te spoedig na de
eerste regens volgde, viel de maïs-oogst over het algemeen
minder gunstig uit dan in 1873. Alleen op de Solor- en
Allor-eilanden was de productie redelyk, zoodat van daar
zelfs gedeeltelijk in de behoefte van Koepang kon worden
voorzien. Op Kotti en Savoe gebruikte de bevolking, bij
gebrek aan djagong, een soort van stroop, welke zij uit
den lontarpalm , die daar in grooten overvloed voorkomt,
weet te bereiden.
Ook de padi-oogst mislukte geheel, zoodat door aanvoeren , hoofdzakelijk van Bali en Makassar, eenigzins
moest voorzien worden in de schaurschte aun dit voeditigsmiddel.
De koffijcultuur, welke aan de eigen ifzigten der inlandsche radju's wordt overgelaten, bleef nagenoeg station a i r , daar de Chinezen en andere vreemdelingen, die
zich volgens den resident anders gaarne daaraan zouden
wijden, te afhankelijk zijn van het inlandsch bestuur om

op groote schaal uanplantingen aan te leggon , wuurvan
zij niet zeker zijn /elven de vruchten te kunnen oogsten
Op de Savoe-eilunden wordt van do katoentoelt meer
werk gemaakt, en zelfs word oenu kleine hoeveelheid van
dat product naar andere deolen van den Timor-archipel
uitgevoerd.
Ook de tabakscultuur onderging , vooral in midden-Timor , op Floris , Savoe en Soomba, eenige uitbreiding.
Daar de grond in den regel ,-loc iis in den regenmousson
beplantbaar i s , heeft de teelt der zoogenaamde tweede
gewassen hier groote beteekenis.
Konii \ rij belangrijke hoeveelheid sandelhout is gedurende
1874 weder door Chinezen opgekocht en naar China uitgevoord, waar de prijzen voor deze houtsoort stijgende waren.
De uitvoer van bijenwas was mede aanzienlijk, maar kan
niet met juistheid worden opgegeven.
Wegens do ongunstige berigten omtrent den toestand van
de gouvernementspaardenfokkerij nabij Koepang is bij de
Indische Regering het voorstel in overweging om al de
nog aanwezige dekhengsten en veulens, welke voor de fokkerij op het eiland Soemba niet meer geschikt worden geacht , op publieke veiling aan de meestbiedonden te verkoopen. Over de op laatstgenoemd eiland op te rigten
gouvernements-stoetery is reeds een woord gezegd op
bladz. 39/40.
16°.

Boelelong en Djembrana (Bali).

Bijna de geheele mannelijke bevolking van Bali houdt
zich met den landbouw bezig en kan door de wyze, waarop
zij hare sawah's bewerkt en voor de noodige bevloeijingswerken zorg draagt, den inlander van Java tot voorbeeld
strekken. Zelfs personen uit de hoogste kaste bewerken
zelven hunne velden. In Boeleleng wordt ook veel werk
gemaakt van drooge velden, waarop tabak, djagong,
suikerriet, kapas en andere gewassen geteeld worden. Als
tweede gewassen worden hoofdzakelijk aangeplant djagong,
tabak en k edele, en in Djembrana ook eeue soort groente,
gonda genaamd.
Klapperboomen ziet men allerwege, terwijl in het oostelijk
gedeelte van Boeleleng de lontarpalm veelvuldig voorkomt.
De arènpalm groeit in groote hoeveelheid in 't wild.
In Boeleleng breidt zich de koffijcultuur jaarlijks uit.
In het gebergte worden vrij geregelde tuinen aangetroffen,
waaraan evenwel weinig zorg wordt besteed. De pluk
vooral geschiedt cp de ruwste wijze: van oude en jonge boomen worden de takken afgestroopt, zoodat de kwaliteit der
koflij minder goed is dan zij wezen kon. De gemiddelde
marktprijs , die in 1872 f 32 per pikol bedroeg, steeg in
1873 tot f 50. (Eene latere opgaaf is niet ontvangen.) De
voornaamste markt voor de Balische koffij is Soerabaija.
De uitvoer van koffij te Boeleleng bedroeg in 1873
17 778 pikols, ter waarde van ruim f 7 0 0 000. Echter
was niet al doze koffij in Boeleleng verkregen, maar voor
een groot gedeelte afkomstig van andere Balische rijken,
als: Tabanan, Menggoei en Bar.gli. In Djembrana wordt
slechts hier en daar eenigo pnggerkoffij aangetroffen en
dient het product voor eigen gebiuik. TuinkofBj — zoo als
in Boeleleng — komt er in 't geheel niet voor.
Van het door een paar Europoscho ondernemers in Djembrana in eigendom bezeten landgoed Tjandi Koesoema (zie
het vorig verslag, blz. 23) werd slechts een klein gedeelte
in cultuur gebragt; vooral ten gevolge van gemis aan werkkrachten is weinig uitbreiding van ontginningen te verwachten ; de producten , dio aanvankelijk verkregen werden,
waren voornamelijk klappers en cacao.
Zoowel in Boeleleng als in Djembrana worden bosschen
met deugdzame houtsoorten aangetroffen ; de bosschen in
Boeleleng echter worden, wegons hunne voor den houtafvoer ongunstige ligging, weinig of niet geëxploiteerd. In
Djembrana daarentegen wordt jaarlijks voor eene aanziénlijk« waarde aan hout gekapt en bepaaldelijk ketangi,dat
in sterkte en deugdzaamheid het djati evenaart. Deze laatste
houtsoort komt in geringe hoeveelheid in Boeleleng voor.
Tot den aankap wordt do toestemming van het inlandsch
bestuur vereischt.
De veestapel op Bali verkeeit in bloeijenden toestand.
Vooral het getal rundereD, waarvan veel uitvoer plaats
heeft, is aanzienlijk.
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II.

§ 1.

MlJNHOUW.

Dienst van het mijnwezen.

Het personeel, voor don dienst van het mijnwezen in
Indie bestemd bij Indisch Staatsblad 1873, n°. '280, was
by het einde van 1874 nagenoeg voltallig, terwijl do enkele
toen nog ontbrekende ambtenaren in den loop van 1875
werden uitgezonden. In de behoefte aan opzieners werd
voor een gedeelte voorzien door indienstneming van ambtenaren voor een beperkten tijd. Behulve de chef van hol
scheikundig laboratorium zijn derhalve thans voor den
dienst van het minwezen in Indie aanwezig: .'i hoofdingenienrs , 12 ingenieurs (4 vnn elk der drie klassen), 16 vaste
opzieners (2 van de 1ste, 2 van de 2de on 12 van di
3de klasse) en 14 tijdelijke opzieners (9 in Indie in dienst
genomen en 5 van nier uitgezonden).
In Januarü 1875 [Indisch Staatsblad n°. 42) werd eene
nieuwe regeling gemaakt betreffende de zoogenaamde werkgelden voor de opzieners en boormeosters bij het mijnwezen .
waarmede bedoeld worden toelagen voor werkzaamheden
op het terrein, buiten de eigenlijke standplaats, of voor werk
bij nacht of op zon- en feestdagen. Do toekenning van
zoodanige toelagen is gebleken ook na de met 1 Januarij
1874 in werking getreden verbetering der bezoldiging van
do genoemde beambten noodig te zijn..
Voorts is de positie der adspirantboormeesters eenigs
zins gunstiger gemaakt [Indisch Staatsblad 1874, n°. 806),
ten einde meer gelegenheid te geven om in Indie zolf h< t
personeel voor de grondpeilingen voltallig te houden.
De hier volgende mededeelingen zullen een algemeen
overzigt geven van de werkzaamheden van het bedoelde
personeel in het afgeloopen jaar. Voor zooveel noodig moge
worden herinnerd, dat de uitvoerige verslagen betreffende
de uitkomsten der onderzoekingen van de mijn-ingenieur.van regeringswege worden gepubliceerd in het »Jaarboek
van het mijnwezen in Nederlandsch I n d i e " , waarvan onlangs eene 6de aflevering (2de deel van den 3den jaargang
— i874—) het licht zag.
Mijnbouwkundige onderzoekingen in het algemeen. De mijn bouwkundig-geognostische opneming van Sumatra's Westkust werd, onder de leiding van den eerstaanwezende)!
ingenieur in dat gewest, geregeld voortgezet; zy werd zeer
bevorderd door de beschikbaarstelling van een geschikt
topograaf' in April 1874. Als het resultaat der tot dusver
ingestelde onderzoekingen in het belang der voorbereiding
van eene ontginning der kolenvelden in de Padangsche
Bovenlanden, werden door genoemden ingenieur uitvoerige
verslagen ingediend, waarin de geologische vorming van
het terrein in de omgeving der Ombilien-rivier in al hare
bijzonderheden is beschreven en de juiste ligging, uitgestrektheid en waarde der kolenlagen is aangewezen, terwijl voorts is aangetoond op welke punten met de ontginning der kolen het best een aanvang kan worden gemaakt
(De verslagen zullen in het 2de deel van den 4den jaargang van het bovengenoemde » J a a r b o e k " opgenomen
worden.) Nadat de Regering hier te lande met deze stukken
was in kennis gesteld, is aan het Indisch Bestuur de uitnoodiging gerigt om thans omtrent de wijze van exploitatio
der Ombilion-velden een gemotiveerd voorstel te doen in
afwachting van oene beslissing omtrent de kwestie van
den afvoer der steenkolen.

In ilo onderzochte ntrokon werd ook geen voor ontginning
in aanmerking komende hoeveelheid lood-, k w i k - , ijzer-of
kopererts aangetroffen, maar by de onderzoekingen worden vele belangrijke geognostischo bijzonderheden bekend,
die voor de algemeene opneming van Sumatra's Westkust
van gewigt zijn.
Op Ban ka waren gedurondo het afgeloopen j a a r gomiddeld vier mijn-ingenieurs werkzaam , die voor hunne onderzoekingen over 11 opzieners konden beschikken. In de
maand October werd de eerstaanwezende mijn-ingenieur
mot een belangrijk mijnbouwkundig onderzoek op hot eiland
Singkep (Riouw) belast, en daarheen moest hem een groot
gedeelte van het opzienerspersoneel en van het materiaal
volgen; het sprookt van zolf' dat hierdoor vertraging ontstond in de werkzaamheden op Banka. De my'nbouwkundiggeognostische opneming van de districten Koba en Pangkalpinang word overigens geregeld voortgezet, hoewel ook
hierin dikwyls vertraging ontstond door de onderzoekingen
in het dadelijk belang van bestaande mijnontginningen.
Het vertrouwen op het mynbouwkundig onderzoek is thans
zoodanig bij do mijnwerkers gevestigd, dat bij eenigszins
twijfelachtige gevallen onmiddellijk de hulp van de mijningenieurs wordt ingeroepen.
Het boormateriaal werd steeds in goeden toestand gehouden, de vernieuwing en herstelling van enkele deelen
der boor tuigen te Singapore voldeed goed, zoodat geene
bestellingen uit Nederland behoefden gedaan te worden.
I n het vorig verslag (blz. 224) is vermeld dat de Indische
Regering, ten einde zekerheid te erlangen omtrent den
kolenrijkdom van Lobak (residentie Bantam), het doen van
diepe boringen aldaar bevolen had. Ten einde de plaatsun te bepalen, waar zoodanige boringen met de meeste
vrucht zouden kunnen verrigt worden, werd in October
1874 een aanvang gemaakt met de geologische en topografische opneming van het kolen veld, terwijl tevens, als
voorbereidende maatregel, met eeuige ondiepe proef boringen werd begonnen. De aanvankelijk verkregen uitkomsten waren zeer ougunstig, want de bruinkolen, die men
aantrof, bleken in hoedanigheid nog ver beneden de slechte
bruinkolen te staan, die vroeger aan het » uitgaande" der
lagen waren gevonden.

Diepe grondpeilingen. Deze soort van mijnbouwkundige
onderzoekingen verdient eene afzonderlijke behandeling,
daar het grondpeilwezen bij Indisch Staatsblad 1873, n°. 280,
tot een op zich zolf staand onderdeel van den dienst van
het mijnwezen is verklaard.
Gedurende 1874 werden de artesische boringen te Batavia, de diepe grondpeiling te Grissee en het geologisch
onderzoek te Soerabaija voortgezet.
Behalve de reeds in het vorig verslag vermelde artesische put op Parapat tan, die 166 meters diep is en 663
liters water per minuut oplevert, kwam in 1874 te Batavia
nog een andore put gereed met eene diepte van 180 meters
en eene wateropbrengst van 360 liters per minuut; deze
put bevindt zich op hetzelfde terrein (aan den Schoolweg
tegenover het komediegebouw), waar reeds vroeger een
put werd geboord, die door beschadiging der buizen verzandde en moeyelijk te herstellen was.
In November 1874 werd door de Indische Regering bepaald, dat nog een artesische put (de zesde in Batavia)
zou worden geboord in de benedenstad, het oude Batavia.
In December werd voor het emplacement dezer boring
gekozen het Beursplein aan do Groote rivier, tegenover
Behalve op het Ombilienterrein, werden in het gouvei - het gebouw der Javasche Bank. Den 31sten Maart j l . was
men met de boring reeds tot eene diepte van ruim 90 M.
nement van Sumatra's Westkust in 1874 door de myn
ingenieurs nog onderzoekingen ingesteld naar de aanwe- gevorderd.
zigheid van steenkolen op Nias en aan de rivier IndrnNa een onderzoek omtrent den toestand van den in vroegere
poera, van looderts bij Soengei Talang (Alahan Pandjang). jaron op het eiland Onrust geboorden artesischen put, die
van kwikerts by Sibelaboe in do VII Kotta's , van ijzer- niet aan zijne bestemming beantwoordde, werd besloten om
en kopererts te Paninguhan in de X X Kotta's; terwijl de boring voort te zetten tot op 140 meters diepte, waar
voorts het Soempoer-terrein tusschen de Ombilien-rivier en men , op grond van de reeds te Batavia verkregen uitkomsten,
het meer van Singkara werd opgenomon, en eene goologi- eene tweede waterhoudende laag hoopt te vinden.
sche kaart van de streek tusschen Siboga en Sipirok
De diepe grondpeiling te Grissee (Soerabaija) werd in
werd bewerkt.
Januarij 1875 boëindigd. Men had toen oeno diepte van
De aan de rivier Indrapoera gevonden koollaag bleek 328 M. bereikt, en het kwam niet noodig voor verder
eene dikte van 1 M. te hebben, waarvan echtor slechts te gaan, omdat bij de eerste artesische boring te Grissee
2 ii 3 d.M. uit zuivere kool bestond; zij komt voor in gebleken was dat het waterdebiet, 't welk op eene diepte
eetie zandsteenvorming, die weinig uitgestrektheid bezit van 305 M. verkregen werd, door diepere boring niet veren door trachiet rchynt te zyn opgeheven en verbroken. meerderde. N a voltooying van den put leverde deze, op
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0,50 M. boven den beganon grond, 13'/i liters water per
minuut, welke hoeveelheid met het einde van Maart m r
langzaam toenam.
Het geologisch onderzoek in de omstreken van de hoofdplaats Soerabaya werd voortgezet naarmate de werkzaam
heden te Grissee zulks toelieten. In de laatste helft van
Fubruarij jl. begaf zich de hoofdingenieur, belast met dr
leiding van de grondpeilingen, persoonlijk derwaarts; uil
het door hem uitgebragte verslag blijkt dat de kans, om
in den omtrek der genoemde hoofdplaats artesisch water
te vinden, zeer gering is.
In November 1874 werd begonnen met eene artesische
put boring in Atjeh, binnen Kotta Radja; de gunstige uitkomsten dier boring zijn reeds vermeld in de noot 2 op
blade. 9.
§ 2.
a.

Ontginning

Tin-ontginningen.
van gou v e r n o m e n tswogo.

B|j 's lands pakhuizen op Banka werden in 1874 ontvangen 76 516 pikols t i n , dat is 8090 pikols meer dan in
1873, 8368 meer dan in 1872, en 5534 meer dan de gemiddelde jaarlijksche levering in het tienjarig tijdvak
1864—1873. Evenwel was het gemiddeld aantal werklieden
(berekend volgens de cijfers op den laatsten dag van elke

maand) niet toegenomen: het bedroeg 7494, tegen 7858 in
1878 en 7297 in 1872. De ruimere productie was hoofdzakelijk een gevolg van de gunstige weersgesteldheid gedurende de eerste maanden van het jaar. Onder het genoemde cijfer van 76 516 pikols zijn echter begrepen do
1650 pikols, die blijkens het vorig verslag verkregen konden
worden uit de bij het einde van 1873 onversmolten gebleven 55 nachten erts. Trekt men deze af, maar brengt
men daarentegen in rekening 4 nachten e r t s , die bij het
einde van 1874 on\ersmolten bleven en 120 pikols zouden
kunnen uitleveren , dan verkrygt men voor laatstgenoemd
jaar eene productie van 74 986 pikols t i n , dat is ruim
10 pikols per werkman, terwijl in 1873 gemiddeld 8,91 (2)
en in 1872 9,34 pikols door iederen werkman worden
geproduceerd.
Bij het einde van 1874 beliep het aantal werklieden
8012, tegen 8716 en 7964 op 31 December 1873 en 1872.
Slechts 122 nieuwe (Chinesche) arbeiders werden in het
afgeloopen j a a r aangebragt, dat is V10 van In t aantal, dat
in elk der twee voorafgaande jaren aankwam. (Reeds op
bladz. 198 is vermeld dat er in 't algemeen in 1874 minder
Chinezen emigreerden dan gewoonlyk.)
Als in vorige verslagen wordt hieronder een overzigt
gegeven van de productie en van het aantal arbeiders, by
de gouvernementS" (onder controle werkende) mijnen en by
de zoogenaamde particuliere ontginningen afzonderlijk, in
de twee laatste jaren.

Hoeveelheid geleverd
tin in pikols en
verhouding tot de totale
productie.

Getal mynwerkers by het
einde van:
1874.

1873.

Jaarlooners.

Kolenbrarder

68 248

Deelhebbers.

52 843

Kolenbrander

18941.

Jaarlooners.

1873.

Deelhebbers.

Door wie geleverd:

2124

4513

732

2005

4023

676

(77,77 pet.) (76,13 pet.)

15 583

18 268

(22,23 pet.) (23,87 p e t )

Totaal .

.

.

68 426

76 516

(100 pet.)

(100 pet.)

Op de rystverstrekking aan de particuliere mynwerkers
werd f 40 920 verloren. (1) Wordt dit verlies in rekening
gebrast, dan stijgt de inkoopprijs van het door particulieren geleverd tin van f 13,50 tot f 15,74 per pikol. In

7369

6704

1347

1308

8716

8012

1872 en 1873 bedroeg de inkoopsprys f 16,37 en f 16,63.
Het tin uit de gouvernementsmijnen kwam (geleverd in
de pakhuizen op Banka) den lande gemiddeld op ruim
f 21,78 per pikol te staan, tegen omstreeks f 29,50 in 1873
en ruim f 26 in 1872.
De geldelijke uitkomsten der mijnen blijken uit het volgende overzigt :

(1) De levering van rijst voor de mijnwerkers op Banka werd in
1874 uitbesteed voor f 6,62* per pikol (d. i. f 1,01» minder dan in
1873) en het transport der rjjst naar Banka (zie bladz. 205) voor
f 22,60 per kojan of f 0.83'/, per pikol. De rjjst kostte dus aan het
Gouvernement nagenoeg f 7,36 per pikol en zjj wordt, geluk bekend,
(2) Berekend over eene productie van 68426
aan de particuliere mijnwerkers geleverd voor f 5 per pikol.
pikols.

1650 = 70076

[5.
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1873.

1 8 74.

De waarde der productie ad f 13,50 per pikol beliep
a.

f

gOUVOl in-iiii•nl-.niijiicii

713 383

f

/>. particuliere mijnen

786 348
246 617

210 377
923 760

f 1032 965

Dd verstrekkingen bereikten een totaal van: (1)
a.
b.

f

rijst, zout, olie en materialen

f

549 283

voorschotten

522 136
169 376

210 865

Alzoo hadden de mijnwerkers aan uitkeeringen te goed .

7C0 148

691512

163 612

341 453

Du uitkeeringen echter bedroegen :
a.
b.

gouvernementsm\jnen

• . . . * .

. . . . • •

f

f

76178
205 377

particuliere mijnen

120 799
246 617
367 416

281 555
f

Zoodat de schulden vermeerderden met
Zij bedroegen op 1 Januarij.

f

427 355

(2)

544 740

f

570 703

f (2) 545 298

En op 31 December
In den loop van het jaar werd van de schulden voor rekening van den lande afgeschreven, of door ontbonden mijnvereenigingen in geld aangezuiverd

Blijft alzoo restant schuld

117 943

.

.

Bijpassing aan de gouvemementsmijnen van hetgeen zij, na
aftrek der genoten verstrekkingen en voorschotten, minder
aan uitkeeringen zouden ontvangen dan f 5 per pikol . .
Premiën voor ijverige arbeiders.

f

25 963

558

7 868

544 740

562 835

197 367
39 810

f

191873
41025

(1) Hieronder is niet begrepen de verstrekking van rijst aan particuliere mijnen , welke niet op rekening maar k
contant geschiedt.
(2)

Bij gemis aan toelichting in de Indische opgaven , kan niet worden gezegd waarom deze cijfers verschillen.

Het aantal smeltovens vermeerderde in 1874 met 1 3 ,
en van de ovens, die in het laatste kwartaal van dat j a a r
gebruikt werden, waren er 84 nieuw.
De afvoer van tin van Banka naar Java vond geregeld
plaats door de schepen waarmede de ryst voor de mijnwerkers werd aangevoerd. De aanvoer van ryst en de
afvoer van tin werd in 1874 voor een tijdvak van ruim
vyf jaren (1 September 1874—81 December 1879) uitlxsteed tegen f 22,50 per kojan over te voeren artikelen.
(Volgens het laatste driejarig contract werd betaald f 21
per kojan voor de rijst en f 20 voor het tin.)
In het vorige j a a r werden van de zijde des handels
klugten vernomen omtrent onzuiverheid van het tor veiling
aangeboden Banka-tin. Dientengevolge is in Indie het
product van verschillende mijndistricten zorgvuldig onder-

zocht , maar de resultaten waren zoo bevredigend, dat
men zich de hier te lande geconstateerde onzuiverheid
(die waarschijnlijk slechts in enkele blokken is voorgekomen)
bezwaarlijk verklaren kon. Intusschen is den betrokken
ambtenaren op Banka bij vernieuwing aanbevolen om
naauwkeurig toezigt te houden op het wasschen on uitsmelten van bet tinerts, en is men te rade geworden eene
zoodanige stempeling der blokken in te voeren, welke
het mogelijk zal maken om, wanneer weder onzuiverheid
in een blok Banka-tin wordt geconstateerd, na te gaan
van welk mijndistrict het afkomstig is.
Verkoop van tin. Een overzigt van de te Amsterdam
gehouden tin-veilingen in 1873 en 1874 en in het 1ste
semester van 1875 volgt hieronder.

Bijblad van de Nederlandsche Staats-eourant. — 1875—1876.
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Gemiddeld»
opbrengst per 50
kilogrammen.

Verkochte Aantal uiiboeveelheid gelovordo
TIJDSTIP.

pikob.

grammen.

39 044,54

2 393 930

September. . . 15 701,34

956 653

74,61

70,46

. . 15 659,18

955 657

67,04

63,09

70 405,06

4 306 240

10 700,00

658 464

9 975,00

Netto.

Bruto.

1873.

November

f

84,45 1 80,08

f (1)78,40 f 74,19

1874.
70,10

f 66,40

610 935

55,07

51,66

12 150,24

742 039

57,13

53,80

11 529,40

705 437

56,185

52,94

September . . 11 388,75

698 885

56,44

53,18

November. . . 10 301,48

632 362

58,055

54,90

66 044,87

4 048 122

Januarij. . • •

f

f (1)58,79 f 55,06
*

1875.
J a n u a r i j . . • . 11 500,00

709 254

11 699,50

717 878

52,315

49,545

11 670,61

716 320

49,94

47,07 5

f

55,78 f 52,75

(1) Voor bet verschil van dit cijfer met den elders
(bijlage R van het vorig verslag en bijlage BB hierachter)
opgegeven gemiddelden
geiuiuueiucn nveilingsprijs"
«veilingsprijs" gelden dezelfde redenen
als hiervoren (blz. 184) met betrekking tot de koffijveilingen
zijn bekend gesteld.
b.

Particuliere
i

ontginningen.

word f119 232 betaald voor den uitvoer van 3 196 272 K. G.,
waarvan 2 705 420 K. G. naar Nederland gingen.)
Do Indische Bogering heelt overwogen, of het niet wenscheljjk zou zijn om liet als pachtschat te ontvangen Billitontin, in slode van te Batavia, op Billiton zelve In ontvangst
to doen nemen, omdat eene verscheping met de booteu der
Nederlandsch-Indische Stoomvaartmaatsehappij veel minder
vracht zou kosten, dan aan do Billiton-maatschappij voor
het vervoer naar Batavia wordt te goed gedaan. Daar
echter, indien do risico voor het vervoer en voor het laden
on lossen voor rekening van het Gouvernement k w a m , in
66n enkel geval van avarij voel meer schade zou kunnen
geleden worden dan in vele jaren aan vracht zou kunnen
worden bespaard, is besloten in de bestaande regeling geen
verandoring to brengen.
Siak. In hot afgeloopen j a a r i s , zoo als reeds met oen
woord op bladz. 18 werd vermeld, door den Sultan van
Siak aan den heer F . W. H. VON HEDEMANN en eenige
andere ingezetenen van Batavia voor 75 jaren concessie
verleend tot ontginning van tin en andere delfstoffen en
tot het in cultuur brengen van woeste gronden in het stroom gebied der bovon-Siakrivier. Aanvankelijk was te dezer
zake door den Sultan overeengekomen met den Chinees,
die, zoo als in het vorig verslag (bladz. 224) werd medegedeeld , rijke afzettingen van stroomtinerts beweerde gevonden te hebben. De Chinees stelde zich in verbinding
met de bedoelde ingezetenen van Batavia, en nadat de heer
VON HEDEMANN een plaatselijk onderzoek had ingesteld,
werd door hem den 29sten Junij 1874 een nieuw contract
met den Sultan aangegaan. De Indische Regering, aan wio
het contract ter goedkeuring was aangeboden , had tegen den
vorm en den inhoud eenige bedenkingen, die haar aanleiding
gaven om den resident van Sumatra's Oostkust aan te
schrijven om slechts dan namens haar het contract te bekrachtigen, wanneer: 1°. daarin eenige door haar aangegeven wijzigingen waren gebragt; 2*. in het contract bleek
van de medewerking der rijksgrooten; en 3". behoorlijk was
geconstateerd, dat tegen de overeenkomst geen bezwaren
bestonden bij de gezagvoerende hoofden in dat gedeelte der
in de concessie begrepen landstreek, waarover de Sultan
geen regtstreeksch gezag had, maar dat tot de zoogenaamde onderhnorigheden van Siak behoorde.
Toen de stukken hier te lande ontvangen en onderzocht
w a r e n , is daaruit aanleiding genomen om (in December
1874) aan de Indische Regering eenige opmerkingen mede
te deelen over het bedenkelijke van eene uitsluitende concessie, niet alleen tot het ontginnen van tinorts, maar
ook tot het in cultuur brengen van woeste gronden, over
een zoo uitgestrekt terrein als het stroomgebied der bov<nSiakrivier. Wel was het rogt der inlandscbe bevolking
om gronden voor den landbouw in gebruik te nemen door
de concessie gewaarborgd, maar andere Europesche ondernemers waren dan toch uitgesloten, en dit zou, naar het
voorkwam, tot ontevredenheid aanleiding kunnen geven ,
wanneer de lust om in Siak gronden te ontginnen mogt
toenemen, en do Sultan en andere regthebbenden zich
alsdan verpligt zouden zien aanvragen af te wijzen. Ovcii"ens kon de vraag rijzen , of bij eene zoo uitgestrekte
concessie niet ligt zou worden te kort gedaan aan de regten van min of meor eigen gezag oefenende hoofden. Daar
vermoedelijk do concessie, sodert de verzending der stukken
uit I n d i e , reeds definitief verleend w a s , werd er bij het
Indisch Bestuur ernstig op aangedrongen, om op haro
eventuele uitvoering naauwkeurig toe to zien en te waken
dat daaruit geene ongelegenheid ontstond.

Billiton. De Billiton-maatschappij verkreeg in het met
den laatsten Februarij j l . geëindigde boekjaar 118 093
blokken of 62 808 pikols t i n , zoodat als pachtschat aan
den lande (3 per cent) te goed kwamen 1884,24 pikols. In
de vier voorafgegane boekjaren was achtereenvolgens verkregen eene productie van 47 3 1 8 , 49 850, 54 371 en 50 979
pikols.
Het getal mijnwerkers, dat op ultimo Februaiij 1874
4739 bedroeg, daalde in het daarop volgende boekjaar tot
4435 (616 deelhebbers en 3819 koelies). De werkkrachten
werden, even als in het j a a r 1873/74, weder alleen aangevuld door het in dienst nemen van zoogenaamde vrijInmiddels was voldaan aan de voorwaarden , door do
willigers, die geheel voor eigen rekening overkwamen (180
in getal), niet door aanvoer uit China. 484 mijnwerkers Indiscbe Regering voor de goedkeuring van hot contract
werden afgeschreven, van welke 245 op eigen gelegenheid gesteld, en werd dit den 30sten December door den resinaar China terugkeerden, 79 overleden en 160 om ver- dent van Sumatra's Oostkust bekrachtigd. De gezagvoerende
hoofden aan de Taporg Kanan en de ï a p o n g Kiri hadden
schillende redenen werden verwijderd.
In het geheel bedroeg het aantal mijnen 108, als: 55 zonder eenig voorbehoud hunne toestomming gegeven ,
koulii-, 45 koelit-kollong- en 8 kollongmijnon. Ook gedu- maar alleen den Sultan verzocht om eenig aandeel in de
rende het afgeloopen boekjaar had een overgang van koelit- inkomsten te verkrijgen , welke hij later aan de concessie
in koelit-kollongmijnen en omgekeerd plaats. Vijf mijnen ontleenen zou. Zoodanig aandeel is hun toegezegd. Bij het
werden ingetrokken, terwijl een nieuw terrein door eene contract is do door de ondernemers op te brengen cijns
bepaald op 4 per cent van de jaailijksche productie, of
reeds bestaande mijn in ontginning werd gebragt.
van hare waarde in geld (naar keuze van den Sultan),
Gedurende 1874 werden uitgevoerd 3 875 910 K. G.
met dien verstande nogtans dat de Sultan nooit minder
Billiton-tin, waarvan 3 666 715 K. G. naar Nederland; daar- dan f 6000 'sjaars ontvangen zal.
van werd aan uitgaande regton betaald f 135 657. (In 1873
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Na du ondortoekening m n hut cuntract is de keer VON
IIKDEMANN onmiddellijk naar do bovenlanden van Siak
vertrokken , waar hy zich voorloopig gevestigd lioeft to
üatoo Gadja. .Blijkens Indische berigten van April j l . was
toen , wegens gebrek aan werkvolk, aan de ontginning
vfln tinerts nog niet op eenigszins groote schaal begonnen
kunnen worden, zoodat omtrent de toekomst der onderneming nog niets met voldoende zekerheid kon worden
gemeld. Volgens do mededeelingen van den heer VON H E D E MANN , liet de verstandhouding met de hoofden on de bevolking aan de Tapongs niets to wenschen over: van sommige
der aangrenzende onafhankelijke hooiden ontving hij modo
betuigingen van vriendschap; anderen schenen echter met
naijver de toekomstige ontwikkeling der Tapongs gade to
slaan , zoodat er zelfs vrees bestond voor verontrusting
van do zijde van het aan Kotta Kenah grenzende Goenoeng
Melala. Hiervan schijnt evenwel niets te zyn gekomen ,
daar ter zake geen nadere berigten ontvangen zyn. Meer
moeyolijkhoid levert de houding van denjang di pertoean
van het onafhankelijke landschap Kotta-Intan o p , daar
deze. bewerende regten to hebben op de landstreek aan
de boven-Siakrivier, in Julij 1874 eone kampong aldaar
heeft laten afloopen , en tot dusver weigerachtig is gebleven
om hiervoor voldoening te geven. (verg. bladz. 18).
§ 3.
a.

Ontginning

Kolen-ontginningen.
van

gouvernementswoge.

Do werkzaamheden bij de kolen-ontginning in de diepte
te Pongaron (mijn Oranje-Nassau) werden in 1874 voortgezet, voor zoover de aanwezige houtvoorraad zulks toeliet
en do omstandigheden niet tot vertraging aanleiding gaven.
De n achineput had bij het einde van het j a a r de diepte
van 63 meters bereikt: door een grooten aandrang van
water in de maand November 1874, die met de gewone
middelen niet kon overwonnen worden, moest het dieper zinken van den put tijdelyk worden gestaakt. In den aanvang
van 1875 word daarmede evenwel weder geregeld voortgegaan , en op 31 Maart had men de diepte van 70.83 meters
bereikt. De metselwerken voor de opstelling der machinerien
waren tegen het einde van 1874 allen voltooid. Tengevolge
van ziekte onder de machinisten, kon evonwel de oprigting
der machinerien geen geregelden voortgnng hebben.
Inmiddels werden kolen gewonnen op de tijdelijke ontginn<ngsplaats te Assahan ; de productie was echter gei ing,
omdat zij verband moest houden met de gelegenheid tot
afvoer naar Bandjermasin , en dozo niet alleen beperkt was
door het gering aantal laadbooten , maar bovendien tijdelijk
moest worden gestaakt wegens het uitbreken der cholera.
(In het begin van 1875 zouden nieuwe laadbooten in dienst
gesteld worden, terwijl nog eenige in aanbouw waren.)
E r werden in 1874 slechts 3637 s ton kolen gedolven, |
derhalve naauwolijks de helft der productie over 1873, en
er werden slechts 4095 3 ton afgevoerd, tegen 5870 en 7*099 j
ton in 1873 en 1872. Bij hot eiudo van het j a a r lagen bij
de mijn nog opgoschuurd 2077 ton , terwijl op 31 December
1873 de opgoschuurde voorraad 2535 ton bedroeg.
Aangezien de exploitatie dor mijn te Assahan, gelijk
gezegd, beperkt moest blijven, word een aantal arbeiders
van die mijn verplaatst naar do mijn Oranje-Nassau te
Pengaron. Overigens verminderden do werkkrachten aanmerkelijk ten gevolge van ziekte; van do 509 dwangarbeiders, gedurende liet ai'geloopen j a a r gomiddeld bij de mijn
to Assahan aanwozig, waren dooreengenomon slechts 356
werkzaam, torwijl 23 werklieden bij de mijn overleden.
b.

Particuliere ontginningen
aanvragen.

en

concessie-

Omtrent de ontginningen van steenkolen door inlanders
in de Zuider- en Ooster-afdeeling en in de Wester-afdeeling
van Borneo in 1874 werden geeno byzonderheden vernomen.
In de Wester-afdeeling worden de beste kolen gegraven in
Salimbouw (afdeeling Sintang), waar een groot gedeelte
der bevolking in de exploitatie dezer delfstof een middel
van bestaan vindt. In 1872 produceerde zij 1 389 632 K. G.,
in 1873 707 071 K. G. steenkolen. In de verschillende rijkjea
ter Oostkust van Borneo worden op vele plaatsen kolen
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ontgonnen, veelal voor rekening der vorsten. De Sultan
van Koetei levert, volgens oen contract van December 1873,
to Pelarang steenkolen voor de marine togen f 12 porton
aan boord
Op den voet dor nieuwe bepalingen in Indisch Staatsblad
1873, n". 217a en 2176, en 1874 , n'. 128, verleende do
Gouverneur-Generaal, bij besluit van 12 Augustus 1874,
n°. 1 6 , aan don heer G. BILLOWS (reeds in vorige verslagen
genoemd), voor den tyd van 25 j a r e n , concessie tot ontginning van bruinkolen aan het riviertje Toengkal in de
afdeeling Banjoeassin (residentie Palembang). De concessie
werd, na het overlijden van den aanvrager, door zijno
regtvorkrijgonden aanvaard by authentieke acte, dd. 26
September 1874. Het terrein dor concessie (concessie Toeogkal goheeten) beslaat eeno uitgestrektheid van omstreeks
61 bouws, zoodat het verschuldigde vast regt (by eerstaangehaald Staatsblad, voor concessie buiten openbare
medodinging verkregen, bepanld op f 0,25 per bouw 's jaars)
in het geheel bedraagt f 15,25 's j a a r s . De door den Concessionaris (na 1877) verschuldigde juarlijksche cijns van
de netto-ópbrongst der ontginning is, met hdt oog op de
minder goode hoedanigheid (mindere waarde) der kolen,
bepaald op vyf ten honderd. Volgens de opgaven des aanvragers mooten de ontginning en ook het vervoer der kolen
zeer gemakkelijk zyn. Do kolen liggen van één tot drio
voeten onder den grond, op sommige plaatsen zelfs aan
de oppervlakte, onmiddellyk aan de (ook voor diepgaande
schepen bevaarbare) rivier over eene zigtbare lengte van
1200 meters. De laag heeft eene dikte van ruim 7 meters,
by eeno zigtbare breedte van 14 meters. Door slechts een
weinig grond te verplaatsen , zouden , naar zyne schatting,
ruim 50 000 ton kunnen worden uitgegraven , die aan boord
van het schip op circa f 2 por ton zullen komen te staan.
Reeds zou er voldoende aanvraag bestaan om de kolen,
ter plaatse der opgraving, a contant te koopen tegen f 8
per ton. Voor zoover bekend, is met de exploitatie tot
dusver geen aanvang gemaakt.
De nadere overweging van de in vorige verslagen vermelde aanvragen om concessie tot ontginning van steenkolen in Benkoelen, deed de Indische Regering, met het
oog op art. 17 van het Koninklijk besluit van 2 September
1873, n*. 13 [Indisch Staatsblad n°. 217 a), het besluit
nemen om voor deze concessie eene openbare aanbesteding
te houden. De aanbesteding zal op 1 December 1875 plaats
hebben. Van de voorwaarden der concessie, meer bijzonder
als >> concessie Soeban" aangeduid, is ook in de Nederlandsche Staatscourant (van 2 Juny 1875) mededeeling gedaan. De concessie wordt, voor den tijd van vijf en zeventig
j a r e n , verleend aan dengene, die inschrijft vóór de hoogste
som, behalve den jaarlijkschen cijns (5 per cent van de
netto-opbrengst der exploitatie na het vierde jaar der
concessie), te betalen als vast regt per bouw over de aftestane uitgestrektheid (1826 bouws); dit vaste regt moet
echter f 0,25 por bouw te boven gaan.
De heer vos HEDEMANJJ (zie vorig verslag, blz. 223) is op
zijno voorloopige aanvraag om concessie tot kolenontginning,
in de Wester-afdeeling van Borneo niet teruggekomen, nadat
hij persoonlijk een plaatselijk onderzoek had ingesteld.
§ 4.

Ontginning van vloeibare delfstoffen.

Do aan don heer J . REERINK en de factorij der Nederlandscho Handelmaatschappij verleende concessie tot ontginning van aardolie in het district Madja, residentie
Cheribon, gaf nog geene belangrijke uitkomsten. Nadat in
het begin van 1874 uit Amerika werktuigen en technisch
personeel waren aangobragt, werden twee boringen uitgevoerd, die de diepte van 111 en 213 meters bereikten.
In de boorgaten werd op 38 en + 79 meters diepte aardolie aangetroffen, die evenwel slechts tot 4,5 meters benoden
den beganen grond opwelde. Sedert 18 Februarij 1875
werden uit die boorgaten dagelijks gemiddeld 160 liters
ruwe aardolie verkregen.
In October 1874 was men op do ontginningsplaats te
Tjibodas gereed met de oprigting der toestellen, die voor
de zuivering en opberging dor aardolie moeten dienen.
§ 5.

Mijnbouwlcundige opsporingen door particulieren.

Ingevolge art. 1 van het Koninklijk besluit van 2 Sep-
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tember 1 8 7 8 (Indisch Staatsblad n". 2 1 7 a ) , werden in het
begin van 1875 twee vergunningen door hoofden van g o w e s t e l y k bestuur verleend tot het doen van m y n b o u w k u n dige opsporingen, n a m e l y k :
1°. door den gouverneur van Sumatra's W e s t k u s t aan
den heer R. I >. V E R B E E K , tot het opsporen van goud bij
Boukit-Kandnng in de afdeoling T a n a h D a t a r ;
2*. door den resident van P a l e m b a n g , aan den heer
L . 15uAH , tot het opsporen van kolen lungs de rivieren
T o e n g k a l en D a w a s in de afdeelingen Iliran en Banjoeassin.
III.

ZOUT.

U i t vorige verslagen is gebleken dat de in den regel te
overvloedige zout product ie op J a v a en Madnra in 1868
aanloiding gaf' tot het besluit om haar aanzienlijk te bep e r k e n ; dat dientengevolge in 1869 en 1870 alleen te
T a n a r a in B a n t a m zout is a a n g e m a a k t , terwijl de aanmaak
te Pakkies in K r a w a n g , te Errettan in Cheribon, te P a radessi in Rem b a n g , te Grissee en Sidaijoe in Soerabaija
definitiof en te S u m a n a p , Boender en Sampang op Madura
voorloopig w e r d g e s t a a k t ; dat in 1870 ook tot de definitieve intrekking van den aanmaak te Boender en te T a n a r a
(waar het zout door plaatselijke oorzaken slecht werd) is
b e s l o t e n , maar daarentegen tot de hervatting van den a a n maak te S u m a n a p ; en dat sedert 1871 alleen ter Iaatstgenoem.de plaats zout is geproduceerd.
D e ondervinding heeft echter g e l e e r d , dat te Sumanap
niet genoeg zout kan g e w o n n e n worden voor eene geregelde

1875.

voorziening der pakhuizen. D e jaarlijksche behoefte aan
zout wordt geschat op 44 100 kojans (waaronder p. m.
1 0 0 0 0 die door spillage enz. te l o o r g a a n ) . V a n deze 44 100
kojans kunnen jaarlijks nog gedurende 14 jaren 1850 kojans
ontleend worden aan den voorraad , die bij het depot der
vroegere aanmaakplaats Paradessi nog aanwezig is. (!)
Er blijven dus over 42 2 5 0 kojans die jaarlijks verstrekt
moeten w o r d e n , e n
de etablissementen te Sumanap
kunnen niet meer dan gemiddeld 24 0 0 0 kojans ' s j a a r s
leveren. N u de depots bij de vroegere aanmaakplaatsen
uitgeput r a a k t e n , moest men dus w e d e r op uitbreiding
van den aanmaak bedacht zijn. D e Regering beeft dan ook
besloten om de vroegere etablissementen voor don zoutaanmaak in de afdeeling Sampang op Madura (te Ragoong
en Fengarengan) te herstellen en om een nieuw etablissement te vestigen op het omstreeks 5 palen van de hoofdplaats Sumanap gelegen schiereiland Grissee-poeti.
In 1874 w a s de zoutproductie te S u m a n a p , ten gevolge
van ongunstige w e e r s g e s t e l d h e i d , zeer g e r i n g ; zy bedroeg
slechts 18 915 k o j a n s , tegenover 3 8 2 6 3 in het (buitengewoon voordeelige) j a a r 1873. D a a r de productiekosten
f 248 672 beliepen, k w a m do kojan zout bij de hoofd depóts den lande te staan op f 13,14 (tegen f 12 in het
voorgaande jaar). D e zoutmakors verdienden per hoofd van
f 78 tot f 146 (in 1873 van f 189 tot f 318).
B y de zouthoudende modderwellen in de afdeeling G r o (1) Hier volgt een overzigt van de wijze waarop de behoefte
aan zout wordt berekend.

Met bijtelling van spillage rnz. is te rekenen op het navolgend
aantal kojans.
Geraamd
debiet

Met spillage

Met spillage

op

in da

Met spillage
op den overvoer
uit de
hoofddepSts.
debiet en doorvoer.

hoofddepöts.

Met de tekortkomsten boven do
toegestane
spillage en andera
verliezen.

kojans.
Pcta.
gew.
verhooging-

Pets.
gew.
Totaal. verhooging-

Pets.
gew.
Totaal. verhoo-

Pets.
gew.
Totaal. verhoo

Totaal.

Zont van Sumanap (Madura),
afgevoerd:
met

schepen:

voor Java's noordkust

met

»

J a v a ' s zuidkust en B a n j o e w a n g i .

»

de buitenbezittingen

.

14 0 9 0

U7<

15 620

5 585

187,

6 582

5 788

57,

6 088

1024

77,

1100

67.

16 4 0 0

67.

17 3 8 5

Ti.

13 555

67.

14 3 7 0

57.

1155

67.

1225

praauwen:

Voor de residention Probolinggo en Bezooki
en voor S u m a n a p

32 980

67.

3 5 000

Zout van S a m p a n g ( M a d u r a ) ,
afgevoerd:
met

praauwen:

voor de residentien Soerabaija, Pasoeroean
en K e d i r i , zoomede voor Bodjonegoro en
P a d a n g a n (Rembang), N g a w i (Madioen),
B a n g k a l l a n g , Pamakassan en Sampang
(Madura)
•

5 936

77

6 320

57.

6 635

67.

7 030

87.

7 250

1563

47.

1625

67.

1 705

67.

1805

37.

1850

Zout van het depot te P a r a d e s s i (Rembang):
voor de pakhuizen in Japara en R e m b a n g ,
behalve die te Bodjonegoro en P a d a n g a n .

3 3 986

44 100
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bogan (Samnrang), welke sedert onheugelijke tijden door
do bevolking ten eigen bate worden geëxploiteerd , zijn in
1874 18 989 pikol» of 466 kojans zout verkregen en daarvoor is f 5560 belasting opgobragt. Deze belasting, onder
den naam van landrente bekend, is nimmer bij algerueeno
verordening geregeld. Op dit oogenblik is echter hier te
lande in overweging een voorstel van de Indische Regering
om regelen te stellen betreffende de heffing der belasting ,
in den vorm van een cg'ns, en om tevens in rogtsgeldigen
vorm een verbod uit te vaardigen tegen den uitvoer van
het ann de modderwellen ontleende zout buiten de afdeeling Grobogan. Het voorstel strekt wijders tot afkondiging
van een gelgk verbod tegen den uitvoer buiten Soerakarta
en Djokjokarta van het zout, dat aan het zuiderstrand
van Java in die gewesten door de bevolking ton eigen
bate mag worden aangemaakt.
Het vervoer van zout uit de hoofddepóts op Madura
naar de strandpakhuizen op de noordkust van Java en in
de buitenbezittingen heeft, dank zij de strenge controle
die op den aannemer werd uitgeoefend, in 1874 geen
reden tot klagten gegeven en de spillagien bij dat vervoer
waren geringer dan in het voorafgegane j a a r ; de schepen,
met zout voor de zuidkust van Java bestemd, hebben
daarentegen dikwerf avarij gehad; zelfs zijn sommige
ladingen verloren gegaan, maar dit heeft geen stoornis in
den verkoop te weeg gebragt.
Het vervoer naar Java's noordkust en naar de buitenbezittingen is voor de jaren 1875—1879 uitbesteed voor
respectivelijk f 19,80 en f 84,80 per kojan. Hoewel deze
prgzen de laatstelijk betaalde (f 14 voor Java's noordkust
en f 24,88 voor de buitenbezittingen) met een aanzienlijk
bedrag overtreffen, zyu zg geenszins buitensporig te noemeD;
veeleer kan men aaunemen dat de laatstelijk betaalde
vrachtprijzen te laag waren om het bezigen van soliede
vaartuigen in de hand te werken.
De uitkomsten van de sedert 1 Januari) 1*72 in du
residentie Batavia genomen proef, om van gouverncmentswege alleen op de hoofdplaatsen zout verkrijgbaar te stellen
tegen verminderden prgs (f 5 por pikol), en om de voorziening in de behoefte van het binnenland aan den handel
over te laten (zie het verslag van 1873, blz. 260), hebben
niet nan de verwachting voldaan. Wel is waar nam het
zoutdebiet in Batavia in grootere mate toe dan vóór den
maatregel jaarlijks het geval w a s , doch dit was een gevolg , niet van vermeerdering van verbruik , maar van
uitvoer naar K r a w a n g , Cheribon, Bantam en een gedeelte der Preanger regentschappen, waar de prys van
f 6,72 per pikol was gehandhaafd , en waar dan ook het
debiet bij de verkooppakhuizen verminderde. Voor eene
bestendiging der proef in Batavia en voor de uitbreiding
van den maatregel tot andere gewesten werd ook daarom
geen reden gevonden , omdat men begreep dat het Gouvernement zijne binnenlandsche pakhuizen toch niet zou
mogen opruimen , wilde het de bevolking, die het zout op
de passars koopt, vrijwaren voor opdrijving der prijzen
door de Chinesche slijters. Dat de prijzen bij den verkoop in het klein zouden dalen tengevolge van de vermindering van den verkoopprijs bij 's lands pakhuizen aan
het strand , behoefde men niet te verwachten ; de ondervinding in Batavia had hieromtrent uitspraak gedaan; do
inkomsten voor de schatkist verminderden door de verlaging. van den verkoopprijs tot f 5 , maar de bevolking
won daar weinig of niets bij. Mitsdien is besloten om de
binnenlandsche pakhuizen in Batavia in 1876 weder open
te stellen en den verkoopprijs weder op f 6,72 te brengen.
Bij het sinds 1 Januarij 1874 opengestelde verkooppakhuis te Telok-Betong (zie vorig verslag bladz 225) was
het debiet gering; even als vroeger werd in de andere
havens van de Lampongsche districten, die voor de comraunicatie met de binnenlanden gunstiger gelegen zijn dan
Telok-Betong, zout aangevoerd dat te Batavia was opgekocht. (Het voor de Lampongs bestemde zout wordt, zoo
als in het vorig verslag gezegd is, te Batavia gedebiteerd
voor denzelfden prijs als te Telok-Betong, namelijk voor
f 5 per pikol of f 150 per kojan ; vroeger betaalden de
licentie-houders f 90 per kojan.)
Even als in de Lampongs zijn ook in hit gouvernement
van Sumatra's Westkust geene binnenlandsche verkooppakhuizen gevestigd; het zout is aldaar , tegen f 5 per
pikol, alleen op een viertal plaatsen aan het strand verBijblad van de Nederlandsche Staats-courant. —

krijgbaar gesteld , namelijk te P a d a n g , 1'riaman en Aij> rUangies in de residentie Pndangsche. Bouedjnlauden en te
Nut,il in de residentie Tapanocli. Van Padang en l'riaman wordt het zout door den kleinhandel naar de l'adangsche Bovenlanden gebragt en gewoonlgk voor f 6 a
f 12 per pikol, doch bij eonigo stro.nming in het transport
(bijv. ten gevolge van zware regens die de wegen bederven)
dadelijk tegen hoogere prijzen verkocht In enkele streken
wordt echter veel meer dan do genoemde sommen betaald.
In Soongoi Pagoe ( X I I I en I X Kotta's) bedraagt do prijs
gewoonlijk f 18 il f 2 0 ; in do X I I K o t U ' s klimt die tot
f 3 0 , soms zelfs tot 1 lil per pikol. Het te Natal gedebiteerde zout dient tot voorziening in de behoefte van
Natal en van Groot- en Klein-Manuholing en wordt in de
binnenlanden verkocht voor f 6 & f 7 per pikol. ToSiboga,
Baros en Singkel werkt het gouvernements-monopolio niet
(zio Indisch Staatsblad 1841, n°. 40). ü p die plaatsen is
de prijs van het zout dezelfde als bij de gouvernementsverkooppakhuizen op Sumatra, doch in Angkola en Sipir o k , waar de kleinhandel, door inkoop te Siboga , in
de behoefte aan zout voorziet, kost het op de hoofd pluatsen Padang Sidempoean en Sipirok respectivelgk f 6.50
en f 7 per pikol. In Indie is het denkbeeld ter sprake
gekomen om te Siboga, B a r o \ on Singkel — en ook op
Billiton — het zoutmonopolie in te vocron , maar na gezotte overweging is het voorgekomen dat het de voorkeur zou verdienen wannoor bg eene wet aan de Indische
Regering de bevoegdheid werd toegekend om op de genoemde plaatsen een verhoogd inkomend regt op zout
te heffen.
In 1871 bedroeg het debiet van zout bij de pakhuizen
op Java en Madura 29 428 en in de buiten bezittingen 6099
of te zamen 35 527 kojans, tegen respectivelgk 28 176 en
5698 of te zamen 33871 kojans in het j a a r 1873 (1). De
verkoop van zout op de genoemde eilanden bragt in 1874
f 5 625 540, of f 229 955 meer dan in 1873 in 's lands kas.
Het debiet in elk der gewesten van Java en op Madura
wordt hieronder opgegeven:
Kojans.
Bantam.

.

Batavia
Krawang

Pasoeroean

4679

Probolinggo

488

Bezoek!

611

139

Preanger regentsch.

Kojans.

249

. 2164

.

Banjoewangi .

.

.

.

. 1021

.

111

Cheribon

1671

Banjoemas

1331

Tagal

1318

Bagelen

1729

818

Kadoe

1337

Pekalongan

. . . .

Samarang

1808

Soerakarta

Japara

1106

Madioen

1569

Kediri

1550

Rembang

908

Soorabaija

2503

Mudura

. . . .

1668

617

Van den geheelen voorraad werden verkocht:
tegen den normalen prijs van f 6,72 per pikol: 21 877
kojans;
tegen den prijs van f 5,92 per pikol, aan de zuidkust:
1199 kojans;
tegen den prijs van f 5 per pikol, te Batavia (voor binnenlandsch gebruik en voor do Lampongs): 4673 kojans;
tegen den prijs van f 6 per pikol, te Soerakarta: 1668 kojans;
tegen den prgs van f 3,125 per pikol, te Soerabaija voor
de postergen : ruim 2 kojans;
tegen den prgs van f 60 per kojan, voor industriële onnemingen {Indisch Staatsblad 1 8 7 3 , n°. 48 a ) : 3 kojans.
Vergelijkt men de bovenstaande cijfers betreffende het
(1) Deze cijfers geven natuurlijk niet het werkelijke zoutverbruik
terug. Men denke aan het zout dat bovendien in Grobogan en aan
het zeestrand in de Vorstenlandcn door de bevolking gewonnen en
gedebiteerd wordt; voorts aan het zout dat onder de bevolking
komt door den handel in gezouten visch uit Siam of door den aanvoer van andere artikelen, die in zout geconserveerd worden ; eindelijk
aan den niet te beletten aanmaak van zout door de bewoners van
geïsoleerde strandplaatsen.
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debiet in elk gewest met die van hot j a a r 1873, voorkomende in bijlage KK van hot vorig verslag, dun ziet men
dat het debiet, behalve in de residentien Bantam, K r a wang ra Cheribon (waar, zoo als hooger is gezegd , by
de pakhuizen minder is verkocht tengevolge van invoer
uit Batavia), ook eenigszins verminderd is in Samarang ,
J a p a r a , Uombitng, Banjoewangi en Madioen, maar dat
het in do overige gewesten in \eel sterker mate is toegenomen. De vermindering van het debiet in Japara wordt
geweten aan het in den handel brengen van clandostien
aangemaakt zout. Wat de andere gewesten betreft, wordt
geen reden voor de vermindering opgegeven.
Het debiet bij 's land: pakhuizen in do buitenbezittingen
gedurende 1874 blijkt uit het volgende overzigt:
Kojans.
Sumatra's Westkust . . . .

2117

Benkoelen
Lampongsche districten . . .
Palembang
Banka

:

.

Opbrengst.
f

817550

277

55 785

66

9 880

1 126

197 110

.

233(1)

35 831

Wester-afdeeling van Borneo .

883(2)

154 453

Zuider- en Ooster-afdeeling van
Borneo

1 397
6 099

279 326
f

1 049 935

In al deze gewesten overtrof hel debiet dat van do
voorafgegane jaren. (Zie vorig verslag, blz. 225.)
De voorraad zout bedroeg op 31 Decombor 1871 183 232
kojans, waarvan 156 958 in de hoofddepóts en 26 274 in
de verkooppakhuizen of derwaarts onderweg. De 156 958
kojans in de hoofddepóts waren aldus verdeeld: te Sumanap, Sampang en Boender op Madura respectivelijk
8 9 3 3 1 ' / 2 , 26720 en 11906 kojans, te Grissee (Soerabaya)
205, te Paradessi (Rembang) 28 020, te T a n a r a (Bantam)
775 V, kojans.

IV.

KOOPVAART EN SCIIEKI'SIIOVW.

§ 1.

Koopvaart (3).

In het vorig verslag (blz. 225) is melding gemaakt van
de bijzondere omstandigheden, die vertraging hebben gobragt in de bewerking der volledigo jaarlykscho statistiek
van den handel, de scheepvaart en de in- en uitvoerregten
in Indio, welke te Batavia van gouvernementswoge in het
licht wordt gegeven.
Tengevolge van dio omstandigheden is nog geene statistiek over een later jaar dan 1872
verschenen. De statistiek betreffende den handel enz. op
J a v a en Madura over 1873 (4) is echter te Batavia ter
perse.
In 1875 is een aanvang gemaakt met het uitgeven van
maundelijksuhe statistieken betreffende den in- en uitvoer
op Java en Madura. Deze statistieken, die in bylagen van
de Javasche Courant verschijnen, zullen in don regel voor
de pers gereed zijn omstreeks den 15den van de maand,
volgendo op die waarop zij betrekking hebben. De verschyning der drie eerste maandstaten heeft echter eenige
vertraging ondervonden, zoodat dezo eerst tegelijk met de
Javasche Courant van 18 en 25 Mei 1875 het licht
hebben gezien. De staten over April, Mei en Juny jl.
zijn verschenen by de Javasche Courant van 1 Junij, 29
Junij en 27 July 1875. Hier te lande worden deze maandelijksche statistieken overgenomen in de Staatscourant (5).
De voornaamste uitkomsten der handols- en scheepvaartbeweging van 1873, in vergelijking met die van 1872, zijn
vervat in de beide volgende staten. Voor meer uitvoerige
opgaven wordt verwezen naar bijlagen W W en X X hierachter. De staten betreffende Java en Madura (bijlagen
WW) strekken als vervolg op die sub lit. UU by het
verslag van 1873 opgenomen; de staten betreffende de
buitenbezittingen (bijlage XX) als vervolg op bijlage L L
van het voiig verslag.

(3) Zie ook de rubriek „ Haren-inrigtwgen" op blz. 59.

(1) Hieronder 136 kojans, aan de mijnen verstrekt tegen f 120
per kojan.

(4) Een kort overzigt van bedoelde statistiek werd bereids gcpubliceerd in de Javasche Courant van 15 Januarjj 1875 (Staatscourant
van 23 February jl.; zie ook bet ir. van 14/15 Maart d. a. v.)

(2) Van het pakhuis te Sanggouw is liet debiet b(j raming op
36 kojans bepaald; cene opgaaf werd niet ontvangen.

(6) Over do maandelijksche statistiek van den manufactureninvoer op de drie hoofdplaatsen van Java, zie men blz. 160.

[«. 2.]
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J A V A

E N

BLUTENHEZITTINGEN.

M A D U E A .

(a)

LANDEN
I N VOE K.

U I T V 0 E B.

VAN HERKOMST
Voor rekening
van
particulieren.

OF

Voor rekening
van het
Gouvernement.

Voor rekening
van liet
Gouvernement.

Voor rekening
van
particulieren.

INVOER

UiTvoeii

(voor rekening van
particulieren).

(voor rekening van
particulieren).

Koopmunschappen.

Koopman
schappen.

BESTEMMING.
Koopmanschappen.

Speciën.

Koopmansehappen.

Speciën.

Koopmanschappen.

18

Speciën

Andere landen buiten den
Oosterscheu Archipel.

10471 114

I

28 305 3 295 700

8 824 325 5 025 119

Singapore . .
andere gedeelten van den
OosterschenArchipel . . .

13C84 930

335 539

11

5 398

Speciën.

Speciën.

Speciën

7».

f20 287 188 f l 390 050 f3 105 432 f 0 010 250 f 73510 117

Nederland.

Koopmanschappen

f30 059 420

7 174410 f

49 400

f 2 879 09: f

4 128 f 5 447 183
473

908 033

2411 312 f

57 820

7 430 380 1 037 024

7 474 909 2 344 170

9 459 09C 1 177 838

40.GG3 478 3 079 121

1*1
2 475 924 f4 049 250 17 050 297 3 292 575 10 023 904 1883 747

f59 207 557 f 8 388 073 1C40G530 f 0 040 250 f128 784 385 14 105 545 f39 135 350 f4 049 250 f28 978 934 f 5 0 4 1 3 1 0 f33 941 49: f3 119 405

1 8 7 3.

f27 258 908 f2 195 300 f4 200 850 f21 740 250 f 82 457 439

Nederland
Andere landen buiten den
Oosterschen Archipel.

19 507 712

292 523 1 577 500

12GC3 895 3 901029

Singapore . .
Oostersche
andere gedeelArten van den
chipel. (Oosterschen Archipel . . .

14 299 560

597 712

ii

2 230

n

5 753 894 f

f41 524 737

94 000

3 900 134 1 270 298

13 301 317 2 058 518

f 3 373 353 f l 091250 f 8 810 037
1570 414

1 945 309

8 408 208 3 230 521

9 730 178 1 758 905

2 230 773 f3 283 000 19377 421

Ut

5 303 232 18 102 457

25 800

M
1 490 372

f73 730 081 f0 980 504 f5 840 580 f21 740 250 f105 412 784 f3 422 810 f43 701 510 f3 283 000 f32 795 390 f9 091 003 f38 594 011 f3 275 077

(a) De handelsoverzigten der buitenbezittingen vermelden niet de in- en uitvoeren voor rekening van het Gouvernement. Alleen wordt daarop eene
uitzondering gemaakt in de opgaven betreffende een paar g e w e s t e n , voor welke onder de invoeren van Java en Madura is opgenomen een gouvernementsinvoer (aan zout en opium) ter waarde van f 450 G05 in 1872 en f 524 078 in 1873.
(b) Hieronder van Java en Madura: aan koopmanschappen f 11430 378, aan speciën f 2 552 820.
(c)
(rf)

„

naar

„

„

„

„

„

9 990 520,

„

„

441238.

Uit de voorhanden gegevens blijkt niet hoeveel hieronder begrepen is voor Java en Madura.

BUITENBEZITTINGES.

JAVA EN MADÜRA.

Aangekomen schepen.

Vertrokken schepen.

Aangekomen schepen.

Vertrokken schepen.

LANDEN

i

Aantal.

Lasten.

Nederland" Vreemde
sche vlag. ;
vlag.
Aantal.

Laston.

Totaal.
Aanlal.

Lasten.

Vreemde
vlag.
Aantal.

Lasten.

Nederlandsche vlag.
Aantal.

Lasten.

Totaal.
Aantal.

Lasten.

Vreemde
vlag.
Aantal.

Lasten.

Nederlacdsche vlag.
Aantal.

Lasten.

Lasten.

Totaal.
Aantal.

•
Vreemde
vlag.
Aantal.

Aantal.

BESTEMMING.

Nederlandsche vlag.
Lasten.

VAN H E R K O M S T O F

,.,

,

lotaaL

i

l 3

1

1872.
500 113 56059 283 136635 204 71962 487 208597

111 55559

Nederland
Andere landen buiten den Oosterschen Archipel

68 22921 211 52516 279 75437
62 11162 78 14507 140 25669

/ Singapore . . . .
Oostersche ) A n d e r e g e d e e l t e n v a n
Archipel i
den Oost. Archipel 2631 70179

54

21
50

13

70

3112

14

3182

12

3093

8

2084

20

5177

5995 129 22326 150 28321 29 2811 54 6191 83 9002 29 1807 57 6764 86 8571
9766 79 7 5 7 1 129 17337 710 38196 482 12459 1192 50655 644 32946 500 11667 U44 44613

2803 S686 72982 3012 67923

51

3412 3063 71335 3535 156266 518

12649 4053 168915 8813 163755 419

f

7661 4232 171416

(d\
M
231777
30176
5482
231754
4498
201601
984
31369
325590
200385
3829
1055
105271
4287
3366
220319
463
230147
5342
159821
2872
345 7032G 3217

f

1873.
107 55540

Nederland
Andere landen buiten den Oosterschen Archipel

10

5065 117 60605 158 105324 178 59096 336 164420

63 27482 267 77710 330 105192
67 19417 132 26415 199 45832

I Singapore . . . .
Oostersche A n d e r e gedeeheD van
Archirx-1 \
3402 108389
d e n Oost. Archipel

14

6855

1

131

15

6986

10

5298

U

3580

22

8878

913 48 10905 61 11818
6412 127 31061 144 37473 23 4013 43 7462 66 11475 13
337 10225 910 32678
22453
72 16060 138 22996 210 39056 864 40032 474 15514 1338 55546 573
17

9898 3570 124593 3073 187196 328 11691 3401 198887 3589 180S87 327 10068 3916 190955
>—
Ui
(?)
(f)
l/l (/)
W
3639 210828 496 118533 4135 329361 3747 242491 513 123051 4260 365542 3974 238096 846 34798 4820 272894 4185 209551 724 34778 4909 244329
87

9343 3489 117732 3500 114695

70

w

(a) Hieronder 433 schepen, metende
(b) Als voren 369 schepen, metende
(c) Als voren 208 schepen, metende
(d) Als voren 864 schepen, metende

33917 lasten, met ballast.
9182 lasten.
5922 lasten.
10646 lasten.

(e)

A l s v o r e n 689 s c h e p e n , m e t e n d e 4 5 1 3 8 l a s t e n .

(ƒ)

A l s voren 738 s c h e p e n , m e t e n d e 42775 l a s t e n .

(</)

H o e v e e l s c h e p e n met b a l l a s t o n d e r deze cijfers

begrepen zijn,

blijkt niet.

X
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§ 2

Ntdsrlandscli-Indische

koopvaardijvloot.

Terwijl ewae gewestelijke opgaat' van de in 1874 in Indie
aanwezige schepen en vaartuigen, metende 10 lasten en
Stoom •
schepen.

Schepen.

daurhoven, wordt overgelegd als bijlage Y Y , volgt hier
oen \ ijtjarig algemeen overzigt van de zamenstelling der
Nederlandsch-Indische koopvaardijvloot. Over de stoomscliepen zie men bijzonderheden op blz. 103.
WangkangH,
toops en andere
vaartuigen.

Kotters.

Schoeners.

Brikken.

Barken.

TOTAAL.

JAREN.

•i

a '

a
o
m

15
|

1

at

•<

a
o
m
1

N9

"3
|
te

25

2549

"ö3

|

M

a
1

OQ
03

1
<

J
2816

i-3

41

100

15 568

M
04

i

c
03

i

c
1

H

1

1

1

1
|

1
1
<

1
«J

|9

03

0
1

165

5798

18

251

510

8 402

880

38 973

OQ

«3

1«7U

25

3559

7

1871

28

4392

8

3191

92

14315

24

2482

158

5666

17

245

565

9 200

892

39 581

«72

29

4374

8

3241

87

14 214

26

2«87

155

5598

21

298

571

9 5H9

897

89 874

1873

31

8373

9

4432

82

13 945

30

3547

159

5912

14

225

661

10 7 8 0

986

47 214

174

6793

15

223

857

13 0 4 8

1203

52 720

1874

9613

86

9

4739

86

15 218

3086

26

De in het vorig verslag (blz. 226) medegedeelde cijfers
van 1878 blijken eenige verandering te hebben ondergaan ,
ten gevolge van nader ingekomen opgaven. Toch schijnen
de cijfers van 1873 nog niet geheel volledig te zijn, te
oordeelen althans naar de bolangrijke verschillen met de
opgaven ten aanzien van enkele gewesten (Cheribon. Banjoowangi en Madioen) voor 1874. Gedeeltelijk is hieraan
ook toe te sfchrijvon het aanzienlijk verschil tusschen de
totalen van beide jaren.
§ 3.

Scheepsbouw.

Omtrent den scheepsbouw (1) in Indie zijn indegowestelyke verslagen weinig bijzonderheden aangetroffen. Uit
4 e opgaven omtrent de beroepen van inlanders en vreemde
Oosterlingen (bijlage A n'. IV) is af te leiden dat het
scheepsbouwbedrijf het meest wordt uitgeoefend op Madura,
in Rembang, 1'alembang , de Zuider- en Oosterafdeeling
van Borneo en in het gouvernement van Celebes en onderhoorighedon. In dit laatste gewest worden vooral bekwame
«cbeepstimmerlieden aangetroffen in de onderafdeelingen
Takalar (buidel-districten) en Boelekomba (Oosterdistricten).
In de residentie Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo
zijn bijzonder gezocht de handelspraauwen die aldaar in
liet district Negara worden gebouwd. In de Westerafdeeling van Borneo is de scheepsbouw nijverheid nagenoeg
geheel in handen van Chinezen; enkele Maleijers, Boeginezen en Arabieren bouwen echter hun eigen vaartuigen.
Op de werven te Pontianak werden, volgens eene opgaaf
over 1 8 7 3 , in dat jaar gebouwd 4 op Europesche wijze
(1) Over de gouvernements-inrigtingen van scheepsbouw is gehandeld op blz. 55 -58.
WAARVAN

getuigde schepen en een 26tal zee- en rivier-bandongs,
benevens eenige sampans. Ook wordt in de residentien
Ternato en Amboina hier en daar van den scheepsbouw
nog al werk gemaakt; in laatstgemeld gewest onder anderen
op Seroea en Nila (Zuidwester* en Zuidoostereilanden) ,
van waar jaarlijks eenige praauwen (orembaai's) ten verkoop naar Neira (Banda) worden gebragt; voor deze
vaartuigen werden in 1874 buitengewoon hooge prijzen
besteed. Uit Japara is nog gemeld dat te Japara en te
Joana praauwen worden gebouwd, terwijl ter laatstgenoemde plaats ook een scheepstimmerwerf wordt aangetroffen, alwaar wel eens groote vaartuigen in herstelling
komen.
Omtrent het tot stand brengen van particuliere dokken op
Java kan worden aangeteekend , dat van wego do NederIandsch- Indische droogdok maat schappij , reeds genoemd
op blz. 103 en 133, een dok wordt ineengezet op he
eiland Amsterdam in de nabijheid van Batavia , daartoe
in 1872 voor den tijd van 75 jaren aan den tegenwoordigen
directeur der genoemde maatschappij door de Regering
ten gebruike afgestaan. Voor Soerabaija heeft deze maatschappij een dokschip in Schotland doen bouwen , dat in 1874
gereed kwam, doch op de reis naar zijne bestemming
gestrand is (op de rotsen aan de Clyde). Na met veel
moeite te zijn tlot gebragt, is het weder hersteld en
thans op reis naar Java.
Als naar gewoonte volgt hier een overzigt van het
aantal en de soort der op Europesche wyze getuigde,
voor de vaart binnen Nederlandsch-Indie bestemde schepen
en vaartuigen, ten behoeve van welke in de laatste vijf
jaren eerste zeebrieven werden uitgereikt. Uit dat overzigt kan blijken hoeveel van die bodems in NederlandschIndie waren gebouwd.

GEBOUWD:

Sooni

DER

VAARTUIGEN.

m

a

&

In
Indie.

JAREN.

jg
In
Nederland.
□

c

!

05

eg
tal

c
oS

&
00

oS

<

1-1

In den
Vreemde.
wé
03
•*»
o
et

I
O

a
o
OQ

Ö3

19 70.

34

16

418

3

786

15

2218

1871.

44

23

576

1

370

20

187*.

18

10

310

1

322

1873.

42

23 (a) 420

1871.

28

22 (*) 579

o
05

a

!

o
tl

4

..*

!

l
—

u
05

a
o
J4

i

a
o

JC

•—
n
JA

l

ja

00

CS

j

—

Ij
X> -~-

a 2
Sg

o
Ui

J

22

2

2840

1
2

23

5

5

3786

7

1225

N

9

1

1

1857

n

19

5527

6

28

2

n

5947

519

4

12827,

3

19

I

1

24107,

3422

(a) Namelijk 1 stoomschip, 20 schoeners en 2 kotters, metende respectivelijk 2 5 , 372 en 23 lasten.
{b) Namelijk I stoomschip, 18 schoeners, 2 kotters en 1 ander vaartuig, metende respectivelijk 2 1 , 512 197, en
267, last.
'
*
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Van do uitgereikte zeebrioven worden verleend:

Aan
Europeanen.

Aan vreemde
Oosterlingen.

Aan
inlanders

MUI.
Aantal. Lasten. Aantal. Lasten. Aantal

Lasten.

187Ü.

6

1115

25

2179

3

128

1871.

6

1659

21

1564

17

563

18».

1

529

8

996

9

332

1873.

10

4787

12

525

20

635

1871.

8

167 7 V,

14

639 V,

V.

ANDERE

6

93'/,

ONDERWERPEN.

Binnenlandsche handel; markten (passara). In het afgeloopen j a a r zyn in verschillende gewesten van J a v a nieuwe
markten gevestigd, onder anderen 17 in Kediri; wel een
bewijs voor de aanzienlijke toeneming van het vertier in
dat gewest. Omtrent de Preanger regentschappen wordt
gemeld dat er sedert de hervorming der bestuursinrigling
die onder den naam van Preanger-stelsel bekend w a s ,
ten gevolge van de ontwikkeling van den handel, markten
ontstaan zijn op plaatst n , waar men vroeger niet dacht
dat ze ooit zouden komon. Het meest hebben zich du
passars ontwikkeld in de nieuw ingestelde adsistent-residentien Soekaboemi, Tjitjalengka, Tassikmalaya en Mangoenredja Ook zijn een aantal nieuwo warongs langs de
wegen en op de hoofdplaatsen opgerigt.
Op een aantal van ouds bestaande passars op particuliere landen in Batavia wordt no<r door de landeigena*
r e n , ingevolge het reglement in Indisch Staatsblad 1829,
n°. l i l (1), morktgeld geheven. Reeds is op blz. 166 medegedeeld dat onlangs het denkboeld, om aan die belastingheffing een eind te maken, overwogen doch prijs gegeven
is. Eene bijzondere voorziening werd echter noodig bevonden ten opzigte van den passar Senèn op het land
Woltevreden. Aldaar mogt, krachtens het bovenbedoelde
reglement, slechts op twee dagen in de week markt worden
gehouden , maar al langer hoe dringender deed zich, ook
na de vermeerdering van het aantal marktdagen op een
naby gelegen gouvernementspassar (verg. het verslag van
1872, blz. 210), de behoefte gevoelen aan eene dagelyksche openstelling der markt. De eigenaar weigerde
daartoe zijne toestemming te geven, indien hem niet vorgund werd ook dagelijks marktgeld te heffen, en toen hem
dit, met het oog op art. 60 van hot Regeringsreglement,
niet kon worden toegestaan, verzocht hij dat het bestuur
de bevolking van de markt zou weren op de dagen waarop
geen marktgeld mogt geheven worden. De Regering achtte
het echter raadzaam om de dagelijksche openstelling van
den passar zorder heffing van marktgeld te verzekeren
door aankoop van het terrein, waarop do markt gehouden
wordt. Door de wet van 8 September 1875 (Nederlandsen
Staatsblad n°. 153) hoeft zy de beschikking gekregen over
de hiertoe vereischte fondsen.
Op Java vindt men op de passars thans slechts bij uitzondering, op sommige hoofdplaatsen, steenen loodsen;
elders zijn het open pleinen, waar de te koop aangeboden
artikelen in overdekte kraampjes of in do open lucht
worden uitgestald.
Op Java en Madura worden algemoen ter markt gobragt
allerlei geneesmiddelen , allerlei soort van voedingsmiddolen, waaronder steeds gezoutt n on gedroogde visch en zout;
voorts olie en klappers, kapas en tabak, kramerijen , lijn wa(1) Voor Krawang, waar reeds sedert jaren geen marktbelasting
geheven wordt, is het aangehaalde reglement onlangs (Indisch
Staatsblad 1875 n°. 82) buiten werking gesteld. Op de nieuwe passars op de particuliere landen is geen heffing van belasting veroorloofd; zie Indisch Staatsblad 1854, n". 1 en 1869, n°. G6.

den, garens en allerlei voorwerpen voor huissely'k gebruik.
Op onkelo passars, bij voorbeeld in Bantam , Batavia,
do Preangor regentschappen en J a p a r a , wordt ook vee
aangebragt; gewoonlyk echter worden vee, landbouwproducten (waaronder vooral p a d i , r y s t , djagoeng, tabak),
huiden, bouwmaterialen, brandhout, houtskolen , on goudon zilverwerk buiten de passars verhandeld, en moestal
in de dessa's opgekocht door lieden, die hunne waar
weder aan andere opkoopers in het groot overdoen.
Opkoop van padi en ryst vindt vooral plaats voor den
uitvoer, uit Bantam naar Batavia en de Lampongs, uit
Krawang naar Batavia en andere kustplaatsen van J a v a ,
uit do Preanger regentschappen naar Buitenzorgen Cheribon,
van welk laatste gewest de ryst naar alle rigtingen, ook
naar Europa en Amerika, wordt vervoerd. Verder gaat veel
padi en rijst van Tagal naar Pekalongan, van Samarang
naar Soerakarta on J a p a r a , van Banjoemas naar de P r e a n ger regentschappen en Bagelen, van deze laatste residentio
naar Djokjokarta , van Soerakarta mode naar Djokjokarta
en naar Madioen. In Kediri wordt vooral te Kertosono
padi en rijst opgekocht voor den uitvoer naar Soerabaya,
en verder naar M a d u r a , terwijl in de afdeeling ToeloengAgoeng veel opkoop van ryst plaats vindt met het doel
om deze te bewaren tot dat de prijzen hoog zijn , en dan
vooral in Blitar het product van de hand te zetten. Uit
Pasoeroean gaat padi en djagoeng in menigte naar Soerabaya en Madura ; ook uit Bezoeki wordt Madura van dezelfde artikelen voorzien.
Aangaande den handel in lijnwaden valt het volgende
roede te deelen. Volgens do opgaven der residenten neemt
het verbruik overal toe on is h.-'t Europeesch fabriekaat
zeer gewild , vooral om de goedkoopheid. In de Preanger
regentschappen breidt zich de handel in madapollams,
(Hollandsch maaksel), steeds n i t ; evenzeer in Madioen ,
Madura en Soerabaija; in Bezoeki wordt aan Engelsch fabriekaat de voorkeur gegeven. In Bagelen, Kediri en
Soerabaija werd veel ongebleekt katoen omgezet, meest
van Twente afkomstig ; gedrukte chitsen waren gezocht in
Bagelen en Probolinpgo , waar men zoowel het Zwitpersch
als het Engelsch fabriekaat roemt; ook in Bezoeki zijn drills
en chitsen gewild. Omtrent den handel in lijnwaden van
inlandsch maaksel is weinig gemeld; zij werden uit Samarang veel aangebragt in T a g a l ; Soerakarta en Rembang
leverden eene aanzienlijke hoeveelheid gebatikte kleedjes
aan Madioen en Kediri, en op Madura en in Bantam had
veel omzet van inlandsch gebatikt goed plaats.
Omtrent de markten en de hoofdartikelen van handel in
het gouvernement Sumatra's Westkust is over 't algemeen
hetzelfde te berigten wat in het vorig verslag (blz. 228)
werd aangeteekend ; op ondei scheidene kleinere plaatsen ,
in Taparoeli en in de Padangsche Bovenlanden , zijn in
den loop van 1874 passars geopend. Uitvoer van ryst had
plaats naar Benkoelen en Batavia. Het debiet van lynwaden neemt eenigszins toe; voor sarongs zijn de inlandsche
fabriekaten van Celebes, Palembang on Buitenzorg bet
meest gewild ; maar ook Europesche sarongs en slendangs
vinden wegens hare lage prijzen veel koopers; aan Europeesch fabriekaat wordt de voorkeur gegeven wat betreft
ongebleekt katoen on hooggekleurde chitsen , terwyl blaau wkatoen als algemeene werkkleeding veel aftrek vindt.
Het aantal markten in Bonkoelen is met één vermeerderd en wol in de afdeeling Laïs. Naar den invoer te
oordeelen, neemt het debiet van lijnwaden sterk toe.
In do Lampongscbe districten zijn nog geen andere passars dan de in het vorig verslag (blz. 229) vermelde ter
hoofdplaats Telok-Betong en te Simpoer, zetel van den
controleur der afdeeling Telok-Botong. Op de laatstbe*
doolde m a r k t , in 1873 opgerigt, heerscht veel bedrij vigheid;
er worden voornamelijk aangebragt dammar, peper, rijst,
koffij , tabak en paarden , terwijl handelaren uit de hoofdplaats Telok-Betong een der passarloodsen vullen met
hunne lijnwaden en kramerijen. De Lamponger is zeer
gehecht aan lijnwaden van eigen fabriekaat, voornamelijk
om de meerdere soliditeit. Langzamerhand echter neemt
het debiot van lijnwaden uit den vroemde too, vooral van
goedkoope Europesche stoffen.
De artikelen die op de markten in Palembang verkocht
worden, bestaan hoofdzakelijk uit levensmiddelen, lijnwaden , yzerwerk, aardewerk on snuisteryen. K a p a s ,
koffij , tabak en boschproducten worden buiten de passars
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verhandeld. Do handel in lijnwaden breidt zich uit; deze
worden bijna uitsluitend aangevoerd van Singapore en
Cheribon.
In do residentie Oostkust van Sumatra werd ook in het
ai'geloopen jaar niet op bepaalde dagen markt gehouden
(vergelijk vorig verslag, bladz. 229). De zeer verspreid
wonende bevolking produceert meest zelve do artikelen
van dagolijksch verbruik; goederen van vreemden oorsprong , waaraan zij behoefte heeft, schaft zij zich aan bij
Chiuesche kleinhandelaren , dio met sampans de meer afgelegen rivieren en kreken bezoeken, oi in de raenigvuldige winkels, die op verschillende plaatsen worden aangetroffen. Uitvoer van padi en rijst heeft plaats naar
Penang en Malakka.
Ook op Banka nam het debiet van lijnwaden in 1874
weder toe; er is nog geen andere pasaar dan die in het
Chinesche kamp op de hoofdplaats Muntok, alwaar de
meest verscheidene artikelen worden omgezet.
De passars op Billiton, ter hoofdplaats Tandjong-Pandan en in de mijndistrictun Mangar, Booding en Dindang,
worden druk bezocht op de dagen, waarop de mijnwerkers hun loon ontvangen; er worden vooral eetwaren en
verdere huisselijke benoodigdheden en lijnwaden verkocht.
Het debiet van lijnwaden is sedert de vermindering der
tolregten verbazend toegenomen; hot goedkoope Kngelscho
fabriekaat wordt door den kleinen man , het Zwitsersche
door de gegoede bevolking zeer gezocht. Zijden en wollen
goederen vinden gereede koopers. Buiten de marktplaatsen
wordt een levendige handel gedreven in boschproducten
en in tripang en agar-agar; zelfs worden vaak voorschotten door de Chinesche handelaren verleend om de laatstgenoemde voortbrengselen der zee magtig te worden.
De eenige marktplaatsen van eenig belang, welke in
do Westerafdeeling van Borneo worden aangetroffen, zijn
de Chinesche nederzettingen aan de monding der rivieren.
Daar is de Dajak verzekerd al wat hij te koop brengt
dadelijk tegen geld of andere gewilde voorwerpen te kunnen verruilen. De inlander spreekt dan ook niet van Chinesche kampongs, maar noemt elke Chinesche nederzetting
passar. Boschproducten worden voor een groot deel niet
op de markten verkocht, doch gaan van de riviervaartuigen regelregt naar de zeeschepen over.
Van de inlandscho bevolking in de Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo wijdt zich vooral die van het district
Negara aan den binnenlandschen handel; met hare groote
praauwen bezoekt zij alle deelen van de residentie, zelfs
de Boven-Kapoeas en Boven-Kahajan, waar niet zelden
het leven der handelaren bedreigd wordt. Lijnwaden,
vooral Europesche. worden elk jaar in grootere hoeveelheid verhandeld. Boschproducten en diamanten worden
niet op de passars gebragt, maar aan de ter hoofdplaats
Bandjermasin gevestigde groothandelaren verkocht.
In het gouvernement van Celebes en onderhoorigheden
heeft in 1874 de aanvoer van lijnwaden het debiet verre
overtroffen. Ofschoon er ook Kngelscho en Zwitsersche
lijnwaden ter markt gebragt worden , zijn toch over het
algemeen de Twentsche gebleekte en ongebleekte katoenen
goederen het meest gewild. In een aantal artikelen wordt
in dit gewest een levendige handel gedreven, hoewel zij
niet op de passars gebragt worden. Vooral wordt veel
padi van de Noorderdistricten naar Saleijer en Mandar
en naar andere gedeelten van Celebes, en tripang naar
China uitgevoerd.
Gedurende 1874 heeft in do residentie Menado geen uitbreiding van het aantal passars plaats gehad. De voornaamste artikelen , welke omgezet worden, zgn eetwaren,
lijnwaden en aarde- en ijzerwerk. Opkoop van rijst hoeft
alleen plaats op enkele tijden, voor den uitvoer naar Ternate,
Bauda en Amboina. Het debiet van lijnwaden , ook van
Nederlandsch fabriekaat, neemt toe.
In de residentie Amboina wordt alleen op de hoofdplaatsen van het gewest en van de afdeelingen Hila, Saparoea
en Boeroe markt gehouden. Pogingen om het getal passars
uit te breiden zijn tot nog toe mislukt. Het jaar 1874 was
gunstig voor den lgnwaadhandel, hetgeen toe te schrijven
is aan de goede uitkomsten van den kruidnageloogst, waardoor de bevolking veel verdiende.
In de residentie Ternate dienon, zoo als in het vorig verslag vermeld werd, de passars alleen voor den omzet van
artikelen van dagolijksch gebruik. Europesche zoowel als

inlandschu handelaren zenden hunno.vaartuigen uit om overal
langs de kusten de verlangde producten te verzamelen.
Het aantal marktplaatsen in de residentie Timor is niet
groot en breidt zich ook niet uit. In den lijnwaadhandel
is geen vooruitgang waargenomen. Vroeger werden meer
Europescho lynwadon verkocht dan thans, daar de wispeU
turige smaak der Timorezon zich voor het oogenblik moor
op de Boetonsche kleedjes gevestigd heeft.
Op Bali treft men bijkans in elke belangrijke dessa eeno
markt aan , waar dagelijks lijnwaden , snuisterijen en producton van den landbouw worden verkocht. Jaarlijks worden belangrijke hoeveelheden rijst en klappers uitgevoerd
naar Madura, Makassar en Singapore. Het debiet van lijnwaden , vooral van het goedkoope Engelsche fabriekaat,
neemt gaandeweg toe.
Viaacherijen. Omtrent de vischvangst in Indie is zeer
weinig te vermelden na hetgeen daarover in vorige verslagen is gezegd.
De exploitatie van vischvijvers is op Java vooral van
belang in Krawang, waar men er 65 aantreft. Van daar
wordt de visch meestal, gezouten en gedroogd, naar de
Preanger regentschappen uitgevoerd. In Probolinggo en op
Madura is de vischvangst het eenig bedrijf van de strandbewoners. De beperking van den aankap van hout in 'slands
bosschen wordt als reden opgegeven voor de vermindering
van het aantal visschersvaartuigen in Bezoeki. In een paar
dorpen aan het strand van Kediri vinden de bewoners in
de visschorij een zeer winstgevend bedrijf.
Van het westerstrand van Sumatra wordt gezouten en
gedroogde visch in groote hoeveelheden naar de binnonlanden vervoerd. In de Padangsche Bovenlanden en in
Mandheling wordt ook veel visch in de rivieren gevangen
en worden bovendien vischvijvers onderhouden, die niet
onaanzienlijke winsten afwerpen.
Voor de bevolking der strandplaatsen van Sumatra's
Oostkust, voornamelijk die aan de Brouwerstraat gelegen ,
is de visschorij een belangrijk middel van bestaan ; voor de
troeboekvangst alloen worden ruim 400 sampans gebezigd.
De Bandanees schijnt eerst dan ter vischvangst te gaan,
wanneer zijn laatste penning is verteerd; van daar dat op
Banda, niettegenstaande de omringende zee overvloedig
visch oplevert, dit voedingsmiddel schaarsch en duur is.
De opbrengst der parelbanken, toebehoorende aan de
vorsten van Ternate, moet sterk zijn achteruitgegaan, ten
gevolge van onoordeelkundig beheer en slechte bewaking.
Tripang wordt steeds in groote hoeveelheden gevangen
langs de oostkust van Halmaheira en rondom Batjan en
de eilanden onder Nieuw-Guinea.
Verschillende takken van inlandsche nijverheid. Onder de
bedrijven, die in den laatsten tijd op Java in belangrijkheid
zijn toegenomen , worden genoemd het vervaardigen van
hoeden uit bamboe in de residentie Batavia, vooral in de
afdeeling Tangerang, waar jaarlijks , naar schatting, ongeveer f 100 000 mot deze industrie wordt verdiend ;
voorts de bereiding van olie en oliekoeken in eenige districton van Japara. Volgens de berigton uit Bezoeki zou
aldaar het bedrijf der karrevoerders eenigszins gedrukt
worden door mocijelijkheden in het verkrijgen van hout.
De handwerksnijverheid is in de Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo hot moest ontwikkeld in het district
Negara; daar worden de beste pottenbakkers, goud-,
zilver- en wapensmeden aangetroffen.
De nijverheid onder de inlanders in Celebes staat over
't algemeon op een lagen trap; alleen is de bevolking zeer
bedreven in liet weven van sarongs, die uit Makassar en
Mandar jaarlijks by duizenden worden uitgevoerd naar
Java en Sumatra. Te Makassar en op enkele andere
plaatsen worden wol is waar vele inlandsche timmerlieden
en metselaars aangetroffen , maar zij kennen hun ambacht
slecht en worden daarom meestal onder Chinesche bazen
werkzaam gesteld.
In de afdeeling Tondano der residentie Menado worden
uit de bladeren van den palmboom allerlei voorwerpen op
bestelling gemaakt. De bevolking van Gorontalo legt zich
toe op het vervaardigen van meubels, mandenwerk en
hoeden van stroo en palmboombladeren.
In de Alfoersche negorijen op Boeroe (residentie Amboina)
en hier en daar op Ceram wordt , uit jonge nog gesloten
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bladeren v*n den sagopalra , eene soort zuildoek gemaakt
dat op iulaudachu vaurtuigon gebezigd wordt.
Ja de residentie Tornate zijn alleen die tukken van
lumdwerkmin'verheid, welke onmiddellijk op de scheepvaart
en viaohvangst betrekking hebben, van «enige beteekenis.
De pol tenbukkery , van ouds ioheemsch op het eiland Ma ree,
dat daaraan zijn bijnaam van Pottenbakkers-«ib*nd te danken
had , en door de aanwezigheid van oene laag zeer goede klei
voor dien tak van nijverheid uitnemende gelegenheid aanbiedt, gaat achteruit door fiscale maatregelen van het
Tidoreesch toestuur. De touwalagonjen verwerken bjjna
algemeen gemoetoe (de vezel van den arèn-booui) voor het
zwaardere touwwerk, en katoen voor vischlijnen en netten.
Men heelt in don Jaatstwi tijd meer opmerkzaamheid gewyd

aan het gebruik dat van verschillende tot DU toe niet
benuttigde vezelstoffen zou te maken zijn. Een ingezetene
van Ternate nam in 1874 een proef met den aanplant van
rameh.
De nijverheid op Ti mor en de naburige eilanden is van
weinig bcteekunds. Oe kleedjes dio er geweven worden ,
zijn zeer aterk doch zwaar en grot'.
Het loon dat inlandscbe aurbaohtsliedon on daglooners
bij Europesche industriëlen en vreemde Oosterlingen verdienen , loopt in de verschillende gewesten op Java zoowel
als in de andere gedeelten van Nuderlandsch-Jiidio stoer
Biteen. Een overzigt van de gemiddelde loonen volgt
hieronder:

Gemiddeld loon per dag

Gemiddeld loon per dag
GEWESTEN.

GKWESTEN.

voor

voor

ambachtslieden.

daglooners.

Bantam

f 0,50

a

f 1,50

f 0,20 a f 0,40

Kediri

. . . . . .

Madura . . .

▼oor

voor
ambachtslieden.

daglooners

f 0,75 a f 1,25

f 0,80 a f 0,45

.

.

0,60 i

1,00

f 0,25

.

0,76 »

1,50

0,50

Batavia

1,00

Krawang

0,50 »

0,60

0,25 ii f 0,30

Sumatra's Oostkust.

Preanger regent schappen

0,30 *

0,50

0,20 »

Benkoelen

0,75 »

1,25

O.50 a f 0,65

Lampongsoho districten.

1,00 i

2,00

f 0,50

0,30

Palembang

1,00 ..

2,00

0,25

Sumatra's Westkust.

C h e r i b o n . . . . . .

f 0,50

f 0,50

f 0,30

0,50 i

Tagal
Pekalongan

1,50

f 1,00
0,70 a f 1,50

Samarang

0,50 »

Japara

0,25

0,40 a f 0,50

0,40 Banka
0,30

Billiton

1,25 »

Wester-afdeeling van
Borceo

0,80

Soerabaija

1,00 i

1,50

0,80 »

0,60

Pasoeroean .

0,60 »

1,00

0,30 »

0,50

ProboÜDggo

0,60 »

1,00

0,50 i)

0,65

Bezoeki

0,80 »

1,00

0,30 »

0,50

1,00 »

2,00

Banjoewangi

.

. . . .

f 0,50

2,00

0,50 » OyGO

Zuider- en Oos ter-afdoeling van Bornoo . .

0,50 a f 1,50

0,85 a f 0,50

Celebes en onderhoorigheden
. f . . .

1,00

0,60 »

B

2,50

0,20 a f 0,25
0,25 »

Amboinu

1,00

Ternate

0,50 a f 1,00

0,80 »

0,60

Bagelen

0,40 »

1,50

Kadoe

0,50 »

1,00

Djokjokarta

0,60 n

1,00

0,25 a f 0,30

Timor

Soerakarta

0,75 »

1,50

0,30 »

0,60

Bali

Madioen

0,45 »(a)0,60

0,25 »

0,40

f 0,30

1,00 a f 1,25

f 0,80

Menado

0,30

0,80

f 1,50

Banjoemas

(«)

1,00 (c)

. . . . . .

0,25 i

0,40 ..

.

f 1,00(6)

1,00

Rembang

.

f 1,80

1,25 a f2,25

0,25 »

.

Biouw

.

0,30 ,a f 0,70

f 0,40 {d)

f2,00
1,00 ft f 2,50{f)

1,00

f 0,40 [e)
0,35 a f 0,60
0,30 »

0,50

0,35

0,40

B

f 0,50

In Patjitan tot f 0,80

(b) 'Het werken in dagloon is hier eene zeldzaamheid ; het werk wordt gewoonlijk bij aanneming verrigt.
(c)

Bij uitvoering van groote bouwwerken worden ambachtslieden van Singapore ontboden, die veel hoogere
loonen ontvangen.

(d)

Met kost.

(e)

Voor bijzondere werken, byv. lossen en laden van koffij, steenkolen enz., wordt van f 1 tot f 2 daags betaald.

(/)

Het werk wordt meestal hij aanneming uitgevoerd.

ZiJcU-inrfuntric. Aan het in bet vorig verslag (blz. 232)
aangekondigde voornemen om do gouvernements-zijde inrigtingon te Soekaradja in Banjoewangi en te Tjimoendjoel in Krawang op te heffen, is achtereenvolgens in .liilij
on November 1874 uitvoering gegeven, hetgeen de buitendien.ststelling yan eenig inlandsen personeel beett ten gevolge gehad. Zoo «Is bekend , waren beide inrigtingen in
vroeger tyd verbonden geworden aan de in genoemde gewasten opgerigte landbouw-etablissementen voor veroor-

deelden. Het eigenlijke landbouw-etabKssement in Krawang
werd evenwel reeds in 1872 ingetrokken (zie, over betgeen met de daartoe behoorende grpnden is gedaan , de
noot op bladz. 96). Het etablissement in Banjoowangi is
alsnog, in afwachting zijner hervorming als strafïnrigting,
op den bestaanden voet gelaten. De moerbezien-aanplant
te Soekaradja zou door de veroordeelden in sawah's worden
veranderd.
Ook heeft de Indische Regering zich in 't laatst van

Iiyiagen.
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1«S74 geheel losgemaakt van hare bomooijing mot do p:irl'culiere zijde-iurigtingon to Tjikoma (Uuitenzorg) en te
Tjiboentou (Proanger logontschappen), en tevens, op grond
VUll de overtuiging dat toch op het ontstaan eenor volkszijdecultuur niet to liopun viel, in hot algemeen afgezien
van het vcrleenon van vordero geldelijke hulp tot bevorduring dier industrie in Nedorlandsch-Indic.
Opzettelijk was nog overwogen of wolligt ten opzigto
van do Lampjngsche districten, waar do zijdewinning in
het klein en voor eigen gebruik sedert onheugelijke jaren
M'ij algemeen i s , eeno uitzondering behoorde te worden
gemaakt, doch het antwoord van den resident luidde ontkennend, op grond dat reeds vroeger alle in die residentie
tot verbetering en uitbreiding dier cultuur genomen proeven
geheel waren mislukt.
Kamera van koophandel en nijverheid. Door de kamers
van koophandel te Samarang en te Padang zijn aan de
Indische Regering overzigton betreffende den handel in
1874 aangeboden, waarvan by de bewerking van dit verslag i* gebruik gemaakt. Geen der kamers gaf oen verslag
in het licht.
Maten en gewigten. Omtront het denkbeeld om in Indio
het metriek stelsel van maton en gewigten in te voeren
(zie vorig verslag blz 232), i s , naar aanleiding van een
voorstel uitlndie, hier telandedeskundig advies ingewonnen.
Door den waarnemendon ijker te Batavia zyn dienstroizen ondernomen n a i r de residentien Samarang, Kadoe,
Bagolen , Banjocraas , Madioen, Kediri, Soerakarta en
Djokjoknrta, om de maten, gewigten en balanson in de

binnenlandscbo pakhuizen te inspecteren en te ijken , terwijl ook aan particulieren golegooheid werd gegeven om
hunne maton en gewigten te doen ijken. Bij deze gelegenheid
bleek de noodzakelijkheid van eenejaarlijksche ijking. Bij de
pakhuizen te Samarang onder anderen waren de gowigten,
welke oen j a a r to voren waron nagezion on geijkt, niet
zuiver meer ; zelfs leverden z(j aanmerkelijke verschillen op.
Aan ijkgolden werd in 1874 ontvangen f 2333,38.
Tentoonstellingen. Van do tentoonstelling van voo,in Julij
1874 te Tomohon in Menado, on vun de landbouw* en
nyverhoidstentoonstelling, in April 1875 to Djokjokarta
gehoudon, is reeds melding gemaakt op bladz. 201 en 5 ,
terwijl op bladz. 160 mededeoling is gedaan van de verordening die is uitgevaardigd om den invoer van gojderen
voor tentoonstellingen van belasting vrij te stellen.
Het mogelijke is gedaan om Noderlandsch-lndie op eeno
waardigo wyze te doen vertegenwoordigen op de in 1876
te Philadolphia te houden wereldtentoonstelling. I n April
jl. heeft zich, op uitnoodiging van den Gouverneur-Generaal,
te Batavia eene commissie gevormd tot het bijoonverzamelen
en verzenden van geschikte voorwerpen, en het Indisch
B'stuur heelt f 10 000 tot hare beschikking gesteld ter bestrijding der vereischte uitgaven. Keeds zyn al de voor do
tentoonstelling bestemde voorwerpen (in 64 collis) per
stoomschip hier te lande ontvangen aan het adres der
Nederlandsche hoofdcommissie. -
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